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SARI
Rimaningtyas, Mareta. 2011. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa melalui
Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw Pada Mata Pelajaran Sosiologi di
SMA PGRI 1 Pati. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropoplogi. Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Kata kunci : aktivitas belajar, model pembelajaran kooperatif , jigsaw, mata
pelajaran Sosiologi.
Proses pembelajaran Sosiologi di SMA PGRI 1 Pati didominasi penggunaan
metode ceramah sehingga siswa cenderung pasif di kelas. Kegiatan pembelajaran
yang masih menggunakan ceramah ini kurang mampu meningkatkan aktivitas
belajar siswa. Salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa
adalah penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. Permasalahan
yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses
belajar mengajar Sosiologi kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 Pati?. (2) Hambatanhambatan apakah yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw dalam meningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar
mengajar Sosiologi di kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 Pati? Tujuan penelitian ini
adalah (1) mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa melalui penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi di kelas
XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati. (2) mengetahui hambatan-hambatan apakah yang
dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar Sosiologi di
kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati.
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi
untuk pengecekan keabsahan data. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Setelah dilakukan pengamatan
dan evaluasi yang diketahui yaitu (a) Tingkat kerjasama kelompok 92,22%,
(b) Mengemukan pendapat secara lisan kepada kelompok ahli 78,33,
(c) Mengemukakan pendapat secara lisan pada kelompok asal 77,22%, (d) Siswa
memberikan kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 76,11%,
siswa dengan baik ketika teman berpendapat 86,66%, (e) Memberi gagasan yang
cemerlang 77,77%, (f) Saling membantu dalam menyelesaikan masalah 77,22%.
(2) Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ternyata terdapat
beberapa hambatan, yang menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar
Sosiologi seperti: saat pembentukan kelompok baik kelompok asal maupun
kelompok ahli, dan rasa kurang percaya diri siswa dalam mengemukakan
pendapat.
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Kesimpulan dalam penelitian ini, (1) Aktivitas siswa mengalami
peningkatan di antaranya siswa telah mampu melibatkan diri dalam proses
pembelajaran seperti memberikan argumen, pertanyaan, serta menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pada kegiatan diskusi kelompok asal dan
kelompok ahli, siswa telah mampu berperan aktif selama kegiatan berlangsung,
mengkoordinir kelompok agar masing-masing anggota dapat bekerja sama,
bertanggung jawab, berbagi kepemimpinan, dan dapat mengaitkan materi yang
dipelajari dengan fenomena sosial, mengajukan dan menjawab pertanyaan diskusi.
Selama proses belajar mengajar berlangsung. (2) Hambatan- hambatanya yaitu
pada saat pembentukan kelompok dan rasa kurang percaya diri pada siswa dalam
mengemukakan pendat.
Saran penulis terkait dengan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (1) dalam penerapan
model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw hendaknya guru perlu melatih keterampilan
pada saat pembetukan kelompok asal dan kelompok ahli (2) dalam penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw guru harus pandai sebagai fasilitator.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan pendidikan secara formal akan banyak ditentukan oleh
keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar adalah
suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang
terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif
dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk
mencapai tujuan tertentu yang dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.
Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis
dengan memanfatkan sarana dan prasarana yang ada guna kepentingan
pengajaran.
Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah
bagaimana pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh anak didik secara
tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru.
Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan
segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar
belakang yang berlainan. Paling tidak ada tiga aspek yang membedakan anak
didik satu dengan anak didik lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis , dan
biologis (Djamarah, 1995: 1).
Ketiga aspek itu sebagai akar permasalahan yang melahirkan
bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal ini juga yang
menjadi tugas yang cukup berat bagi guru dalam mengelola kelas dengan baik.
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Keluhan-keluhan guru masalah sukarnya mengelola kelas, sehingga tujuan
pembelajaran sukar dicapai. Sebagai contoh SMA PGRI 1 Pati merupakan
sebuah institusi pendidikan yang memiliki peranan sebagai wadah
pengembangan wawasan keilmuan masyarakat dengan menyelenggarakan
pendidikan yang berkualitas, seiring dengan kemajuan zaman, teknologi dan
informasi. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMA PGRI 1 PATI
telah berkembang seiring dengan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini,
yakni Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) dan pelaksanaan

pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2008 tentang Standar
Proses, bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Keberadaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut
peran aktif guru dalam mengelola pembelajaran yang berkualitas yang
mengembangkan ranah atau dominan pembelajaran siswa yang meliputi ranah
konigtif, ranah afektif, dan ranah pesikomotorik. Dalam hal ini strategi yang
digunakan tidak hanya strategi secara konvensional saja, namun strategi
adaptif mampu dikembangkan oleh siswa secara mandiri. Jadi dalam proses
pembelajaran siswa harus banyak melakukan aktivitas agar pelajaran bisa
cepat dikuasai dan dipahami. Guru harus mampu mendesain model
pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga
pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan yang pada
akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan masih banyak
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guru yang menggunakan pembelajaran klasikal yaitu ceramah hal ini
menyebabkan siswa kurang memperhatikan, karena pembelajaran bersifat satu
arah yaitu guru ke murid padahal pembelajaran yang berhasil itu bersifat dua
arah. Guru sebagai fasilitator harus mampu menyuguhkan pembelajaran yang
menarik dan interaktif sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan juga
mencerdaskan.
Berdasarkan pengamatan pada observasi awal di SMA PGRI 1 Pati
dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran guru terbiasa dengan

pembelajaran konvensional, yaitu proses pembelajaran yang mengacu
penyampaian materi yang disampaikan guru kepada siswa. Proses
pembelajaran konvensional, siswa kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan siswa cenderung pasif dan sebagai pendengar ceramah guru
tanpa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga siswa
hanya mendapatkan pengetahuan saja atau lebih bersifat kognitif. Proses
belajar mengajar pada mata pelajaran Sosiologi terkesan kaku, kurang
fleksibel dan cenderung kurang demokratis. Guru Sosiologi menjelaskan
materi secara abstrak belum bisa memberikan gambaran-gambaran secara
konkrit. Kesulitan lain dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah
ketika guru menggunakan metode diskusi kurang bisa berjalan dengan lancar
karena diskusi akan didominasi oleh siswa-siswa yang pandai saja, sementara
siswa-siswa lainnya bersifat pasif. Guru jarang melakukan diskusi selain tidak
berjalan dengan efektif, metode diskusi juga memakan waktu jam pelajaran
yang lama. Keterbatasan jam pelajaran yang menyebabkan guru terkesan
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mengejar materi, sehingga pelajaran Sosiologi yang sering dilakukan
memiliki Stereotif yang tidak menyenangkan.
Mata pelajaran Sosiologi termasuk dalam mata pelajaran ilmu sosial,
yang tidak hanya menuntut kekuatan hafalan, akan tetapi juga kekuatan
pemahaman. Banyak hal yang bisa dipelajari dalam Sosiologi, berbagai
fenomena-fenomena sosial atau masalah-masalah sosial menjadi kajian dalam
mata pelajaran Sosiologi. Sering ditemukan guru-guru Sosiologi kurang
mampu menghubungkan relevansi pembelajaran dengan kenyataan praktis
dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain dalam mengeksplorasi bahan
pelajaran. Ketika guru menyajikan sejumlah teori sosial membuat peserta
didik semakin binggung, karena tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan
situasi sosial lingkungan sekitarnya. Peserta didik berpikir dua kali untuk
mengasosiasikan teori dengan kenyataan hidupnya dan selanjutnya mencerna
teori sajian guru, sehingga menyebabkan keterlambatan menginternalisasi
materi pelajaran.
Situasi

kegiatan

belajar

mengajar

Sosiologi

kurang

variatif

menggunakan pembelajaran konvensional yang kerap digunakan guru pada
pelajaran

Sosiologi,

membosankan

salah

membuat
satunya

siswa
pada

menganggap

pokok

bahasan

pelajaran

yang

masalah

akibat

keanekaragaman masyarakat multikultural, pada materi tersebut yang
dipelajari siswa padat sehingga siswa hanya mementingkan hasil kurang
memahami materi tersebut.
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Berdasarkan
menggunakan

permasalahan

model

pembelajaran

yang

terjadi,

kooperatif

peneliti
tipe

mencoba

jigsaw

untuk

meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah
memahami materi pelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini
merupakan salah satu model pembelajaran aktif, menekankan pada pemberian
kesempatan belajar yang lebih luas dengan suasana kondusif kepada siswa
untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai
ketrampilan sosial. Metode diskusi dipilih peneliti agar siswa dapat
memahami materi yang diajarkan.
Roestiyah (2001: 5) menyatakan bahwa diskusi merupakan proses
interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar
pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya
aktif tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw digunakan agar mampu membangkitkan rasa ingin tahu
siswa, dengan rasa ingin tahu diharapkan dapat membangkitkan keinginan
siswa untuk bertanya. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dipilih
sebagai model pembelajaran dalam penelitian dikarenakan siswa diajak untuk
lebih kreatif untuk mengali pengetahuan dan bertangung jawab terhadap
temannya.
Pembelajaran kooperatif (Cooperatif learning) menekankan pada
pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif
kepada siswa untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, sikap,
nilai ketrampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat.
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Dalam pembelajaran kooperatif siswa bukan hanya belajar dan menerima apa
yang disajikan guru, melainkan dapat belajar dari siswa yang lain. Perbedaan
tersebut terlihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses
kerjasama dalam kelompok, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini
tidak

hanya

kemampuan

akademik

dalam

pembelajaran

pengertian

penguasaan bahan pembelajaran tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk
penguasaan materi tersebut.
Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di atas peneliti tertarik
mengambil judul skripsi” Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di
SMA PGRI 1 PATI”.
B. Perumusan Masalah
Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar
Sosiologi kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 Pati?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatan aktivitas belajar
siswa dalam proses belajar mengajar Sosiologi di kelas XI IPS2 SMA
PGRI 1 Pati?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
mendiskripsikan:
1. Peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 di SMA PGRI 1
Pati .
2.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan aktivitas belajar
siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata
pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati .

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah
kegunaan secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru
bagi siswa, guru, sekolah, serta peneliti dalam mengembangkan proses
belajar memgajar khususnya pelajaran Sosiologi dalam memperbaiki
kelemahan dalam proses belajar mengajar Sosiologi.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat:
a. Bagi siswa dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar
mengajar baik dalam hal bertanya maupun mengemukan pendapat.
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b. Bagi guru dapat membantu guru untuk melaksanakan kurikulum dalam
kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien, sehingga tujuan
pembelajaran tercapai.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai seberapa jauh
peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosilogi di kelas XI IPS 2
di SMA PGRI 1 Pati
E. Batasan Istilah
Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal
yang akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan serta untuk
menghindari kesalah pahaman dalam memaknai istilah-istilah yang akan
diteliti. Beberapa istilah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Aktivitas Belajar
Aktiviatas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan siswa dalam
rangka proses belajar. Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam
aktivitas fisik. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota
badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, tidak hanya duduk dan
mendengarkan, melihat atau hanya pasif (Rohani, 2004: 6).
Dalam penelitian ini, aktivitas belajar saat pembelajaran mata
pelajaran Sosiologi melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada
pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural di
kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 PATI meliputi; memperhatikan penjelasan guru
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atau siswa lainnya, bekerjasama dalam kelompok, siswa mengemukakan
pendapatnya secara lisan dalam kelompok asal, siswa memberikan
kesempatan

berpendapat

kepada

teman

dalam

kelompok,

siswa

mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat, member gagasan yang
cemerlang, saling membantu dan menyelesaikan masalah.
2. Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Hamid Hasan (dalam Solihatin 2008:4) Cooperatif
mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.
Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam
pengajaran yang memungkinkan siswa bekerjasama bersama untuk
memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam
kelompok tersebut. Dalam penelitian ini, model pembelajaran merupakan
kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar,
yang

berfungsi

sebagai

pedoman

guru

dalam

merancang

dan

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola lingkungan pembelajaran
dan mengelola kelas.
3. Tipe Jigsaw
Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu model
pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual, dimana sistem
pengajaran Jigsaw sebagai sistem kerja/belajar kelompok terstruktur
(Zaini,2004:59). Jadi Metode jigsaw adalah teknik pembelajaran
kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab
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lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini
adalah mengembangkan kerja tim dan ketrampilan belajar.
4. Mata Pelajaran Sosiologi
Pengertian tentang Pelajaran Sosiologi di SMA, mempelajari
Sosiologi merupakan bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial. Obyek yang
dipelajari dalam rumpun ilmu-ilmu sosial adalah masyarakat atau
kehidupan bersama. Demikian halnya dengan Sosiologi, obyek yang
dipelajarinya adalah masyarakat atau kehidupan bersama. Pengertian
Sosiologi Istilah Sosiologi sendiri berasal dari kata socius dan logos. Kata
tersebut berasal dari dua bahasa yang berbeda. Kata socius yang berarti
kawan berasal dari Bahasa Latin. Adapun logos yang berarti ilmu berasal
dari Bahasa Yunani (http://www.centralartikel.com/2010/10/pengertiandan-penjelasan-tentang_16.html).
Mata pelajaran Sosiologi merupakan salah satu mata pembelajaran
di SMA pada jurusan IPS yang meliputi kumpulan pengetahuan tentang
masyarakat. Salah satu dari subbab mata pelajaran Sosiologi di kelas XI
IPS adalah pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural. Masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural
meliputi konflik, integrasi, disintegrasi, reintegrasi merupakan materi
dalam subbab mata pelajaran Sosiologi di kelas XI IPS yang akan di
gunakan oleh peneliti dalam peningkatan aktivitas belajar melalui model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan diantaranya adalah
Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Media LKS
Pada Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas
VII SMP Negeri 36 Semarang Pada Materi Segiempat Tahun Pelajaran
2008/2009 oleh Listiadi (2009). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan media
LKS efektif terhadap kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 36 Semarang
dalam memecahkan masalah matematika pada materi segiempat dalam
melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan media LKS guru
lebih memotivasi siswa untuk aktif sehingga terjalin komunikasi baik antar
siswa maupun guru dengan siswa.
Penelitian berikutnya adalah Tingkat Aktivitas dan Perbedaan Hasil
Belajar Siswa Pada Model Pembelajaran Learning Start With Question (LSQ)
dan Model Pembelajar Jigsaw Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 1 Lasem
Rembang oleh Yuli Istiawati (2010). Penelitian tersebut mengasilkan
kesimpulan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran Geografi dengan model
LSQ dan Jigasaw terdapat perbedaan hasil pada kedua model pembelajaran
tersebut yaitu model pembelajaran LSQ lebih unggul daripada Jigsaw dalam
bertanya,

menjawab

pertanyaan,
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mendengarkan

pendapat

teman,
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mendengarkan penjelasan guru dan mendengarkan pertanyaan teman
sedangkan model pembelajaran Jigsaw lebih mendengarkan teman pada
kelompoknya sehingga hasil belajar lebih tinggi dengan model pembelajaran
LSQ.
Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya karena penelitian ini memfokuskan pada aktivitas

dan

hambatan-hambatan belajar siswa di kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati
melalui

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran

Sosiologi pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural. Aktivitas tersebut meliputi memperhatikan penjelasan guru
atau siswa lain, bekerjasama dengan kelompok, siswa mengemukakan
pendapat lisan dalam kelompok ahli, siswa mengemukkan pendapatnya
secara lisan dengan kelompok asal, siswa memberi kesempatan berpendapat
kepada teman dalam kelompok, siswa mendengarkan dengan baik ketika
teman berpendapat, memberi gagasan yang cemerlang, saling membantu
dalam menyelesaikan masalah dan hambatan-hambatan dalam penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi.
B. Landasan Teori
1.

Pengertian Pembelajaran
Menurut Darsono,dkk (2000: 24-25) pembelajaran berasal dari kata

belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan tingkah laku. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah
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kearah yang lebih baik. Oemar Hamalik (2003:57) berpendapat bahwa
pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur
manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, data prosedur yang saling
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian pembelajaran juga
dijelaskan dalam beberapa teori. Adapun penjelasan pembelajaran menurut
teori-teori yang ada adalah sebagai berikut:
a. Pembelajaran menurut teori Behavioristik
Dalam teori Behavioristik pembelajaran diartikan sebagai usaha sadar
guru membentuk tingkah laku (respon) yang diinginkan dengan
menyediakan lingkungan (stimulus), melalui latihan dan penguatan
(reinforcemen).
b. Pembelajaran dalam teori Kognitif, pembelajaran adalah usaha
membantu siswa (anak didik) mencapai perubahan struktur kognitif
melalui pemahaman.
c. Pembelajaran menurut teori Humanistik, pembelajaran adalah usaha
sadar guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar
(enjoying learning), yang membuat siswa terpanggil untuk belajar.
Kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dirasakan dan disadari
sebagai suatu kebutuhan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak luar.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditegaskan bahwa pembelajaran
adalah suatu proses aktivitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek
kognitif, psikomotorik, afektif sebagai bentuk penyesuaian diri dan sosial,
sehingga individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
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dan kebutuhan belajarnya terpenuhi sehingga membawa perubahan yang
optimal.
2. Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan konsep mewujudkan proses belajar
mengajar, yang berarti rencana yang akan atau dapat dilaksanakan. Menurut
Arends (dalam Trianto, 2007:4) model pembelajaran mengacu pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan
pengajaran,

tahap-tahap

dalam

kegiatan

pembelajaran,

lingkungan

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
Model pembelajaran adalah contoh atau acuan dalam pembelajaran
yang digunakan secara sistematik dan disengaja untuk menciptakan kondisikondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar.
Kegiatan pembelajaran terjadi melalui interaksi antara peserta didik
dengan pendidik. Model pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
warga belajar, yaitu warga belajar berperan serta dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan belajar berkaitan dengan
perubahan

tingkah

laku

peserta

didik

yang

meliputi

aspek-aspek

pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi. Aspek-aspek
tersebut dimiliki peserta didik melalui pengalaman belajar.
Penerapan model pembelajaran menyesuaikan dengan situasi kegiatan
belajar yang sedang dilakukan. Arah atau acuan yang ditempuh pendidik
yaitu agar peserta didik aktif melakukan kegiatan belajar dan bukan pendidik

15

yang mengutamakan kegiatan mengajar. Adapun model pembelajaran dibagi
menjadi beberapa tahap, yaitu:
a.

Perencanaan
Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan
keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan
datang (Sudjana, 2000:61). Disebut sistematis karena perencanaan
dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsipprinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan
pengetahuan dan teknik secara alamiah,serta tindakan atau kegiatan
yang terorganisasi. Waterson (Sudjana, 2000:61) mengemukakan
bahwa pada hakikatnya

perencanaan

merupakan

usaha sadar,

terorganisasi dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternatif
yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan guna mencapai tujuan.
Perencanaan bukan kegiatan yang tersendiri melainkan merupakan
suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks.
Schaffer

(Sudjana,

2000:61)

menjelaskan

bahwa

apabila

perencanaan dibicarakan, maka kegiatan ini tidak akan lepas dari halhal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Proses
pengambilan keputusan tersebut dimulai dengan perumusan tujuan,
kebijakan dan sasaran secara luas, yang kemudian berkembang pada
tahapan penerapan tujuan dan kebijakan dalam rencana yang lebih rinci
berbentuk program-program untuk dilaksanakan.
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Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai
keputusan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Goffar, 1987:14). Keputusankeputusan tersebut disusun secara sistematis, rasional dan dapat
dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan
yang diperlukan.
Perencanaan dalam penelitian ini adalah proses yang sistematis
dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara terus menerus
untuk memilih alternatif yang baik dari sejumlah alternatif guna
mencapai tujuan pembelajaran.
b.

Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan

pembelajaran

merupakan

suatu

rangkaian

pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai suatu
rangkaian tentu saja kegiatan belajar mengandung sejumlah komponen
pembelajaran. SMA PGRI 1 PATI merupakan sekolah formal yang
melaksanakan pembelajaran dengan menyesuaikan acuan komponen
pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran tersebut adalah:
1) Tujuan Pembelajaran
Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari
pelaksanaan suatu kegiatan (Syaiful B. Djamarah dan Aswan
Zain, 2002:48).
Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasilhasil pendidikan yang diinginkan (Oemar Hamalik, 2001:76).
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Didalam pendidikan terkandung tujuan yang menjadi target
pembelajaran

dan

menyediakan pilar untuk

menyediakan

pengalaman-pengalaman belajar.
2) Bahan Pembelajaran
Bahan

pembelajaran

merupakan

substansi

yang

disampaikan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu bahan
merupakan salah satu sumber belajar bagi warga belajar.
Sedangkan sumber balajar itu sendiri adalah sesuatu yang
membawa pesan untuk tujuan pembelajaran (Sadirman, 1986:203)
dalam Syaiful B. Djamarah dan Aswan Zain (2002:53).
Bahan pembelajaran merupakan unsur inti dalam kegiatan
pembelajaran, karena itu bahan pembelajaran diupayakan harus
dikuasai oleh warga belajar sehingga minat warga belajar untuk
belajar akan muncul bila bahan belajar yang diajarkan sesuai
dengan kebutuhan warga belajar.
3) Kegiatan Belajar Mengajar
Menurut Syaiful B. Djamarah dan Aswan Zain (2002:53),
kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan.
Segala sesuatunya diprogram dan dilaksanakan dalam proses
belajar mengajar.
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4) Metode Pembelajaran
Menurut Syaiful B. Djamarah dan Aswan Zain (2002:53),
metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan.
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk
menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan
pembelajaran.
c.

Evaluasi
Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai
pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penilaian
atau pengukuran pembelajaran.
Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994: 176-177), evaluasi
diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu
(tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang
lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi tidak
selalu melalui proses pengukuran dan proses penilaian tetapi dapat pula
melalui evaluasi langsung melalui penilaian.
Dalam penelitian ini, evaluasi pembelajaran di SMA PGRI 1 PATI
merupakan proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang
dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran
pembelajaran untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa yang
digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan menentukan
perkembangan hasil belajar selama proses pendidikan berlangsung.
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3. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif learning)
a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran
dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu
antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku yang berbeda atau
heterogen (Sanjaya, 2006:240).
Menurut Johnson dkk dan Hamid Hasan (dalam Solihatin, 2008:4)
belajar kooperatif adalah belajar yang memungkinkan siswa bekerja
bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota
lainnya dalam kelompok tersebut.
Menurut Slavin (dalam Solihatin, 2008:4) mengatakan bahwa
(Cooperatif learning) adalah suatu model pembelajaran dimana siswa
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif
yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dan stuktur
kelompoknya bersifat heterogen.
Berdasarkan
merupakan

model

pengertian

tersebut,

pembelajaran

Pembelajaran

dengan

kooperatif

menggunakan

sistem

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang
mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras
atau suku yang berbeda (heterogen). Di mana keberhasilan sangat
dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.
Dengan

demikian

setiap

anggota

kelompok

akan

mempunyai
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ketergantuan positif yang selanjutnya akan memunculkan tanggung
jawab individu terhadap kelompok dan ketrampilan Interpersonal dari
setiap anggota kelompok, setiap individu akan saling membantu,
mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok,
sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk
memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.
b. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
1) Pembelajaran Secara Tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim
merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim
harus mampu membuat setiap siwa belajar. Semua anggota tim
(anggota kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran
ditentukan oleh keberhasilan tim. Setiap kelompok bersifat
heterogen. Artinya kelompok terdiri atas anggota yang memiliki
kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar belakanag sosial
yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok
dapat saling memberikan pengalaman saling memberi dan
menerima, sehingga diharapkan setiap anggota dapat memberikan
kontribusi terhadap keberhasilan kelompok.
2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif
Pada umumnya, manjemen mempunyai empat fungsi pokok,
yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan kontrol. Dalam
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pembelajaran

kooperatif

perencanaan

menunjukkan

bahwa

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang
agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Pelaksanaan
menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan
sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran
yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah
disepakati bersama. Organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota
kelompok, oleh karena itu perlu diatur tugas dan tanggung jawab
setiap anggota kelompok. Kontrol menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik
melalui tes maupun non tes.
3) Kemauan untuk Bekerja Sama
Keberhasilan

pembelajaran

kooperatif

ditentukan

oleh

keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja
sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif.
Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan
tanggung jawab masing-masing, tetapi juga ditanamkan perlunya
saling membantu.
4) Ketrampilan Bekerja Sama
Kemauan untuk bekerja sama dipraktekkan melalui aktivitas
dan kegiatan yang tergambarkan dalam ketrampilan bekerja sama.
Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup
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berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa perlu
dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan
berkomunikasi, sehingga setiap siwa dapat menyampaikan ide,
mengemukakan pendapat, dan memberikan kontribusi kepada
keberhasilan kelompok (Sanjaya, 2006: 242).
c. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif
Ada beberapa ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Johson dan
Hilke (dalam Pedoman PPL UNNES, 2009:60) yakni;
1) Terdapat saling ketergantungan secara individu
2) Dapat dipertanggung jawabkan secara individu
3) Heterogen
4) Berbagi kepemimpinan
5) Berbagi tanggung jawab
6) Menekankan pada tugas dan kebersamaan
7) Membentuk ketrampilan sosial
8) Peran guru mengamati proses belajar siswa
9) Efektivitas belajar tergantung pada kelompok
d. Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran Kooperatif
Langkah-langkah dalam penggunaan model cooperative learning
secara umum menurut Stahl dan Slavin (dalam Solihatin, 2008:10) dapat
dijelaskan secara operasional sebagai berikut:
1) Langkah yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah
merangcang program pembelajaran. Pada langkah ini guru
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mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin
dicapai dalam pembelajaran.
2) Langkah kedua, dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru
merancang

lembar

observasi

yang

akan

digunakan

untuk

mengobservasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama dalam
kelompok-kelompok kecil. Dalam menyampaikan materi, tidak perlu
menyampaikan materi secara panjang lebar, karena pemahaman dan
pendalaman materi akan dilakukan peserta didik ketika belajar
bersama dalam kelompok.
3) Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan
siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa, baik secara
individual maupun kelompok, baik dalam memahami materi maupun
mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar
berlangsung.
4) Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari
masing-masing kelompok untuk mempersentasikan hasil kerjanya.
Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoreksi pengertian
dan pemahaman siswa terhadap materi atau hasil kerja yang telah
ditampilkan.
e. Tujuan Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran Kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga
tujuan pembelajaran yang penting.
1) Hasil Belajar Akademik
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Meskipun pembelajaran Kooperatif, meliputi berbagai
macam tujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas
akademik. Pemusatan perhatian pada kelompok pembelajaran
Kooperatif dapat merubah budaya anak muda dan membuat budaya
lebih dapat menerima prestasi menonjol dalam tugas-tugas
pembelajaran akademik.
Efek penting dari model pembelajaran Kooperatif ialah
penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras,
budaya,

kelas

sosial,

kemampuan

dan

ketidakmampuan.

Pembelajaran Kooperatif memberi peluang kepada siswa yang
berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja yang saling
tergantung satu sama lain atau tugas-tugas bersama dan melalui
penggunaan stuktur penghargaan Kooperatif, belajar menghargai
satu sama lain.
2) Pengembangan Ketrampilan Sosial
Tujuan pembelajaran Kooperatif yang lain ialah untuk
mengajarkan

kepada

siswa

ketrampilan

bekerjasama

dan

kolaborasi. Ketrampilan ini sangat penting dimiliki di dalam
masyarakat dimana kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan
dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan
dimana masyarakat secara budaya semakin beragam sementara itu
banyak orang masih kurang dalam ketrampilan sosial.
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3) Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu
Penting

dari

model

pembelajaran

Kooperatif

ialah

penerimaan yang berbeda menurut Efek ras, budaya, kelas sosial,
kemampuan maupun ketidakmampuan. Pembelajaran luas terhadap
orang Kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda
latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu
sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan
stuktur penghargaan Kooperatif, belajar untuk menghargai satu
sama lain. (Ibrahim, 2000:7).
f. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
1) Keunggulan Pembelajaran Kooperatif
Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi
pembelajaran diantaranya:
a) Melalui

pembelajaran

kooperatif

siswa

tidak

terlalu

menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah
kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, dan belajar dari siswa
yang lain.
b) Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal
dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain.
c) Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak respek pada
orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta
menerima segala perbedaan.
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d) Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan
setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar.
e) Pembelajaran kooperatif dapat menggembangkan kemampuan
siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima
umpan balik. Siswa dapat berpraktif memecahkan masalah tanpa
takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah
tanggung jawab kelompoknya.
f) Melalui pembelajaran kooperatif mengembangkan kemampuan
siswa untuk menguji ide dan pemahamnya sendiri, menerima
umpan balik. Siswa dapat berpratik memecahkan masalah tanpa
takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuatadalah
tanggung jawab kelompoknya.
g) Pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan siswa
menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi
nyata (riil).
h) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. Hal ini
berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. (Sanjaya,
2006:249-250).
2) Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
Di samping keunggulan, pembelajaran kooperatif memiliki
kelemahan di antaranya:
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a) Untuk

memahami

dan

mengerti

filosofi

pembelajaran

kooperatif memang butuh waktu. Sangat tidak rasional kalau
kita mengharapkan secara otomatis siswa dapat mengerti dan
memahami filsafat cooperatif learning. Untuk siswa yang
dianggap memiliki kelebihan, contohnya, mereka akan merasa
terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki
kemampuan.

Akibatnya,

keadaan

semacam

ini

dapat

mengganggu kerjasama dalam kelompok.
b) Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa
saling membelajarkan. Oleh kareana itu, jika tanpa per teacing
yang efektif, maka dibandingkan dengan pembelajaran
langsung dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa
yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak terjadi oleh
siswa.
c) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif
didasarkan pada hasil kerja kelompok. Namun demikian guru
perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang
diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa.
d) Keberhasilan

pembelajaran

kooperatif

adalah

upaya

mengembangkan kesadaran kelompok memperlukan periode
waktu yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat
tercapai hanya satu kali atau sekali-kali penerapan strategi ini.
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e) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan
yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi aktivitas dalam
kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara
individual. Oleh karena itu idealnya melalui pembelajaran
kooperatif selain belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar
bagaimana membangun kepercayaan diri. Untuk mencapai
kedua hal itu dalam pembelajaran kooperatif memang bukan
pekerjaan yang mudah. (Sanjaya, 2006:250-251).
4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Jigsaw Learning merupakan strategi yang menarik untuk digunakan
jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan
materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan
strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan
sekaligus mengajarkan kepada orang lain (Zaini,2004:59).
Melalui metode jigsaw ini kelas dibagi menjadi beberapa kelompok
yang anggotanya terdiri dari lima atau enam siswa dengan karaktreristik
yang heterogen. Akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks, dan
tiap siswa beertanggung jawab mempelajari satu bagian akademik yang
sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian
tersebut. Para anggota berbagai tim yang berbeda mempunyai tanggung
jawab untuk mempelajari satu bagian akademik yang sama selanjutnya
berkumpul untuk saling mengkaji bagian bahan tersebut (Nurhadi,
2003:64).
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Model

pembelajaran

Kooperatif

tipe

Jigsaw

didesain

untuk

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran orang
lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan saja tetapi juga
harus siap menyampaikan materi kepada anggota kelompoknya. Pada
model ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli, kelompok asal
adalah kelompok yang terdiri dari siswa yang heterogen. Sedangkan
kelompok ahli adalah kelompok yang terdiri dari siswa yang mempunyai
bagian materi yang sama.
Sedangkan

didalam

proses

pembelajaran,

penerapan

model

pembelajaran Kooperattif tipe Jigsaw dilaksanakan dalam beberapa
tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pembelajaran dan tahap evaluasi.
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat digambarkan
sebagai berikut:
Kelompok Asal
X1A X2A X3A
X 4A

X1A X1B X1C
X1D

X1B X2B X3B
X4B

X2A X2B X2C
X2D

X1C X2C X3C
X4C

X3A X3B X3C
X3D

Kelompok Ahli
Gambar1: Kerangka Pembelajaran

X1D X2D X3D
X4D

X1E X2E X3E
X5E

X4A X4B X4C
X4D

X5A X5B X5C
X5D
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Keterangan:
Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan
topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi
yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu
sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan
selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok semula
(asal) dan berusaha mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah
mereka dapatkan pada kelompok ahli.
Menurut (Zaini, 2004:59-60) langkah-langkah jigsaw learning
(Belajar Model Jigsaw) adalah:
a. Pilihlah materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen
(bagian).
b. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan segmen yang
ada. Jika jumlah siswa dalam satu kelas 50 dan segmennya ada 5, maka
masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Jika jumlah ini
dianggap terlalu besar bagi lagi menjadi dua, sehingga tiap kelompok
terdiri dari 5 orang, kemudian setelah proses selesai gabunglah dua
kelompok pecahan tersebut.
c. Setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi yang
berbeda-beda.
d. Setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk
menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok.
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e. Kembalikan suasana kelas seperti semula kemudian tanyakan
sekitarnya ada persoalan-persoalan yang tidak dipecahkan dalam
kelompok.
f. Sampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek
pemahaman mereka terhadap materi.
5. Teori Belajar
Teori yang digunakan untuk pembelajaran penerapan model
pemebelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatkan aktivitas belajar
siswa ini menggunakan teori pembelajaran Konstruktivisme yang
dikembangkan oleh Seymour Papert. Konstruktivisme merupakan teori
tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan
memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi pembelajaran
konstruktivistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan
mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu
menjadi miliknya. Dan memandang bahwa peserta didik secara terus
menerus memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan
lama dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai lagi (Rifa’i,
2009:226).
Konstruktivisme merupakan teori yang menggambarkan bagaimana
belajar itu terjadi pada individu, berkenaan dengan apakah peserta didik itu
menggunakan pengalamannya untuk memahami pelajaran atau mengikuti
pembelajaran dalam membuat suatu model. Dalam hal ini, teori
konstruktivisme

menyatakan

bahwa

peserta

didik

membangun
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pengetahuan diluar pengalamannya. Konstruktivisme sering kali dikaitkan
dengan pendekatan pendidikan yang meningkatkan kegiatan belajar aktif
atau kegiatan belajar sambil belajar.
Salah satu tujuan penggunaan pembelajaran konstruktivistik adalah
peserta didik belajar cara-cara mempelajari sesuatu dengan cara
memberikan

pelatihan

untuk

megambil

prakarsa

belajar.

Untuk

mendorong agar peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar, maka
lingkungan belajar harus menunjukkan suasana demokratis, kegiatan
pembelajaran berlangsung interaktif terpusat pada peserta didik, dan
pendidik memperlancar proses belajar sehingga mampu mendorong
peserta didik melakukan kegiatan belajar mandiri dan bertanggung jawab
atas kegiatan belajarnya (Rifa’i, 2009:226-227). Dari pandangan Papert
tersebut tampak bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep,
kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi pengetahuan harus
dikonstruksi dan diberi makna melalui penglaman nyata. Maka
pembelajaran harus dikemas menjadi proses memgkonstruksi bukan
menerima pengetahuan, dan strategi memperoleh lebih diutamakan
dibandingkan

seberapa

banayak

peserta

didik

memeperoleh

dan

memgingat pengetahuan.
Penggunaan teori yang relevan dalam kegiatan penelitian ini, nantinya
akan digunakan untuk menganalisis hasil dari data penelitian yang
diperoleh peneliti dari lapangan. Dengan teori sebagai alat analisis yang
relevan dan permasalahan yang diangkat, maka hasil analisis dan tingkat
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pemahaman yang akan diperoleh dari hasil penelitian akan bersifat
komprehensif dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Sehingga peneliti
memilih teori yang dikemukakan oleh Seymour Papert yaitu mengenai
pembelajaran kontekstual yang dikonstruksikan melalui pengetahuan dan
pengalaman belajar siswa secara langsung yang diinterpretasikan oleh
siswa sendiri (konstruktivisme).
6. Mata Pelajaran Sosiologi
Istilah Sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius (bahasa
Latin) yang berarti kawan dan logos (bahasa Yunani) yang berarti kata
atau berbicara. Dengan demikian ilmu Sosiologi berarti ilmu yang
berbicara mengenai masyarakat. Jadi, objek kajian Sosiologi adalah
masyarakat (Maryati, 2006:5). Mata pelajaran Sosiologi merupakan salah
satu mata pelajaran di SMA pada jurusan IPS, adalah ilmu yang mengkaji
tentang masyarakat. Di kelas XI IPS subbab pada mata pelajaran Sosiologi
salah satunya adalah masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural.
Masyarakat

multikultural

adalah

masyarakat

yang

memiliki

keanekaragaman budaya. Keanekaragaman ini bisa berkenaan dengan
suku, agama, ras, golongan, atau gender (Saptono dan Suteng, 2007: 124).
Keanekaragaman
kebudayaan

masyarakat

menimbulkan

yang

fenomena

ada

dan

baru

di

perubahan-perubahan
dalam

masyarakat.

Keanekaragaman merupakan suatu keadaan yang dapat mendatangkan
fenomena baru yang positif atau negatif. Fenomena-fenomena

yang
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dimaksud

adalah

masalah

akibat

keanekaragaman

masyarakat

multikultural. Masalah yang timbul akibat keanekaragaman dan perubahan
kebudayaan yaitu:
a. Konflik
Merupakan suatu proses sosial yang bersifat disosiatif yang
memecah kesatuan didalam masyarakat. Meskipun demikian konflik tidak
selamanya bersifat negatif, adakalanya dapat menguatkan ikatan dan
integrasi.
b. Integrasi
Merupakan dibangunnya interdependensi yang lebih rapat dan erat
antar bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota di
dalam masyarakat sehingga terjadi penyatuan hubungan yang dianggap
harmonis. Intergrasi sangat penting, tetapi keanekaragaman juga
membanggakan kita. Masyarakat yang beranekaragam memiliki beragam
keinginan yang berbeda-beda sehingga sehingga sukar mempersatukan
semua potensi yang dimiliki untuk mencapai hasil pembangunan yang
maksimal. Mengintergrasikan kelompok-kelompok masyarakat bukan
berarti menghilangkan keanekaragaman, bahkan idealnya intergrasi adalah
penyatuan bangsa Indonesia yang tetap menjaga keanekaragaman fisik
sosial dan budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.
c. Disintegrasi
Merupakan suatu keadaan dimana tidak ada keserasian pada bagianbagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai
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organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya. Disorganisasi
tidak

semata-mata

terjadi

karena

pertentangan-pertentangan

yang

meruncing, misalnya seperti peperangan tetapi dapat pula terjadi akibat
terhambatnya lalu lintas komunikasi atau berfungsinya seluruh komponen
organisasi tersebut.
d. Reintegrasi
Reintergrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan
nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
telah mengalami perubahan. Disebut juga reorganisasi, dilaksanakan
apabila

norma-norma

dan

nilai-nilai

baru

telah

melembaga

(institutionalized) dalam diri warga masyarakat (Muin, 2006: 129-138).
C. Kerangka Berfikir
Kerangka berpikir merupakan pernyataan yang bersifat teoretis,
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang
akan diteliti. Kerangka berpikir diawali dari latar belakang dan dari
permasalahan yang diangkat oleh peneliti, kemudian didukung dengan teori
atau konsep-konsep.
Aktivitas belajar memegang peranan penting dalam keberhasilan proses
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS-2 masih
menggunakan

metode

ceramah,

dengan

pembelajaran

yang

masih

menggunakan metode ceramah ini kurang bisa merangsang keaktifan dikelas,
sehingga siswa merasa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena
dirasakan menjenuhkan.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan model pembelajaran
Kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran ini diharapkan mampu
mengembangkan sikap kreatif siswa melalui rasa tanggung jawab terhadap
tugas yang di hadapi tiap siswa. Selain menjadikan siswa lebih kreatif, dapat
menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana
yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh serta mengembangkan
pengetahuan, sikap, nilai ketrampilan dalam proses pembelajaran, serta
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Model pembelajaran Kooperatif tipe
jigsaw merupakan salah satu dari model pembelajaran aktif yang
memanfaatkan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa
bekerja sama untuk memaksimalkan aktivitas proses belajar mengajar.
Dalam penelitian ini, kerangka berpikir peneliti dapat digambarkan
sebagai berikut:
Bagan1: Kerangka Berfikir

Pembelajaran dengan
metode ceramah

Kondisi:
1. Siswa pasif dalam
pembelajaran.
2. Interaksi siswa dengan
siswa rendah.
3. Interaksi siswa-guru
rendah

Penerapan model
pembelajaran Kooperatif tipe
Jigsaw

Aktivitas Proses Belajar Mengajar
(PBM) meningkat

Hambatanhambatan

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Dasar Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Masalah-masalah
dalam pendidikan yang berkenaan dengan proses pendidikan dan hasil-hasil
yang diperolehnya. Dalam Moleong (2006:6) menjelaskan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif
dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfatkan berbagai metode yang ilamiah. Dengan dasar pengertian
di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang
jelas, terinci, dan ilmiah mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi di kelas
XI IPS 2 SMA PGRI 1 PATI.
B. Fokus Penelitian
Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman
peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan
ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2004:97). Fokus atau titik
penelitian dalam penelitian ini adalah:
a) Mengetahui peningkatan aktivitas belajar melalui model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi di kelas XI IPS 2 SMA
PGRI 1 PATI
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b) Hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi di kelas
XI IPS 2 SMA PGRI 1 PATI yaitu; pada saat pembentukan kelompok
baik kelompok asal maupun kelompok ahli dan rasa kurang percaya diri
yang dimiliki siswa dalam menyampaikan pendapatnya.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA PGRI 1 PATI, yang berlokasi di jalan
A.Yani Gang Manggis 99 Pati. Pemilihan lokasi di sekolah tersebut karena,
pelaksanaan pembelajaran sebagian besar menggunakan pembelajarannya
konvensional di laksanakan pada semua mata pelajaran termasuk mata
pelajaran Sosiologi. Kurikulum yang digunakan telah disesuaikan dengan
kurikulum yang saat ini berlaku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Disamping itu, karena SMA PGRI 1 PATI merupakan salah satu
sekolah swasta yang mampu untuk berkompetisi dalam bidang akademik
maupun non akademik dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pati.
D. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
1. Data primer
Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan
wawancara langsung dengan subyek penelitian di lapangan. Kegiatan
observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian
mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 10 Maret 2011. Data hasil
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wawancara peneliti dicatat sebagai data primer yang kemudian diolah
dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.
Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari informan utama
dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian yang meliputi
guru mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS SMA PGRI 1 PATI yaitu ibu
Sulistyorini,S.Pd. Informan pendukung meliputi siswa XI IPS2 SMA
PGRI 1 PATI yaitu M. Solikin.
2. Data sekunder
Data ini berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh
peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini
biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti
sebelumnya (Sarwono, 2006: 209). Data sekunder dapat diartikan sebagai
data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Sumber data
sekunder yang akan peneliti gunakan untuk menunjang kelengkapan data
penelitian meliputi:
a. Sumber tertulis
Meskipun sumber tertulis digolongkan dalam sumber data sekunder,
namun keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data,
bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber
buku dan majalah ilmiah. Dalam penelitian ini sumber tertulis yang
digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan aktivitas belajar dan
buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran aktif.
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b. Foto
Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering
digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif. Bogdan dan Biklen (dalam
Moleong, 2006: 160) menggolongkan dua ketegori foto yang dapat
dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang
dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Pada bab hasil penelitian
dan pembahasan, peneliti menyajikan lima foto yang mendukung dan
relevan dengan permasalahan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Metode Observasi
Dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti perlu melibatkan

panca indera berupa penglihatan dan pendengaran untuk menangkap gejala
yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui
aktivitas siswa dan aktivitas guru selama proses pembelajaran melalui
pengamatan secara langsung.
2.

Metode Wawancara
Peneliti berupaya untuk sebaik mungkin membaur dengan siswa

kelas XI IPS 2 agar dapat memperoleh jawaban-jawaban yang sebenarbenarnya saat dilakukan wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan
wawancara terbuka dengan guru mata pelajaran Sosiologi untuk mendapatkan
informasi tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
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3.

Metode Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, prasasti notulen surat legger, agenda dan lain sebagainya (Arikunto,
2006: 231). Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data
serta informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
F. Teknik Keabsahan Data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian
yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat
kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian
melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan
teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat di
pertanggungjawabkan dari berbagai segi.
Untuk menetapkan validitas data dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
data itu (Moleong, 2002: 178).
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, memanfaatkan
penggunaan sumber dan metode yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data
dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
dan dokumentasi serta dengan pengecekan penemuan hasil penelitian dari
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beberapa teknik pengumpulan data. Sesuatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
Teknik triangulasi dengan sumber dalam penelitian ini adalah
menggunakan sumber data informan yaitu hasil wawancara dengan guru
dan siswa kelas XI IPS2 dengan hasil penerapan melalui model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 PATI.
G. Model Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaksi untuk
menganalisis data hasil penelitianya. Data yang diperoleh dari lapangan
berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi.
Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai
berikut.
1.

Pengumpulan
Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu
pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai
bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.
2.

Reduksi data
Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data
yang direduksi. Memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil
pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu
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diperlukan. Proses pemilihan data setelah observasi dan wawancara yang
didapatkan penulis yaitu peningkatan aktivitas melalui model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi di kelas XI IPS 2 SMA PGRI
1

PATI,

dan

hambatan-hambatan

dalam

pelaksanaan

pembelajaran.

Sementara data-data yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan
permasalahan dalam penelitian tidak dimasukkan dalam hasil penelitian agar
mudah dalam penarikan kesimpulan.
3. Penyajian data
Penyajian

data

adalah

sekumpulan

informasi

tersusun

yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data dapat terwujud sekumpulan informasi yang tersusun
sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data
yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, maksudnya hanya dibatasi pada
pokok permasalahan yaitu: peningkatan aktivitas belajar melalui model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi di kelas XI
IPS2 SMA PGRI 1 PATI, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas XI IPS2 SMA PGRI 1 PATI.
4. Verifikasi data
Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, hal-hal yang
sering muncul, hipotesis, dan sebagainya, dari data tersebut peneliti mencoba
mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan,
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didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban
atas masalah yang diangkat dalam tahap penelitian.
Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan
bahan pembahasan yaitu peningkatan aktivitas belajar melalui model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi di kelas XI IPS2
SMA PGRI 1 PATI, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 PATI.
Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling berhubungan pada saat,
selama, dan sesudah pengumpulan data. Keempatnya dapat digambarkan
sebagai berikut :

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Gambar 2; Analisis Data
Sumber: Milles dan Huberman (1992: 20)
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaksi
Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling
mempengaruhi dan terkait. Pertama-pertama peneliti melakukan penelitian
di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang di sebut
tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka
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diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data,
selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila
ketiga hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan
atau verifikasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMA PGRI 1 PATI
1. Letak Sekolah SMA PGRI 1 PATI
SMA PGRI 1 Pati adalah salah satu dari SMA swasta di Kabupaten
Pati yang memiliki status akreditasi A. Letak SMA PGRI 1 Pati berada di
Jln. A. Yani Gang Manggis No.99 desa Winong kecamatan Pati, Jawa
Tengah. Berdirinya SMA PGRI 1 Pati pada tahun pelajaran 1981/1982
pada saat itu berdiri 3 SMA swasta, yaitu SMA PGRI 1 Pati, SMA PGRI 2
Kayen dan SMAK Yos Sudarso. Ada alasan yang mendasari bagi
berdirinya SMA PGRI 1 Pati yaitu, keinginan masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya cukup tinggi sehingga banyak orang tua yang
menyekolahkan putra putrinya di luar kabupaten Pati karena pada saat
tahun pelajaran 1981/1982 kabupaten Pati hanya mempunyai 3 SMA
Negeri, 3 SMA Swasta, 1 SMEA Negeri, 1 SPG Negeri dan 1 SGO
Negeri.
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Gambar 1: Sekolah SMA PGRI 1 PATI
(Sumber: Dok. Mareta, 3 Maret 2011)
Di sekitar SMA PGRI 1 PATI terdapat perumahan sehingga lalu lintas
di sini cukup ramai dengan adanya aktivitas warga perumahan. SMA
PGRI 1 PATI dekat dengan Stadion Joyo Kusumo yaitu tempat olahraga di
kota Pati sehingga, maka sarana anggutan sangat mudah.
2. Visi dan Misi SMA PGRI 1 PATI
Untuk mewujudkan harapan, SMA PGRI 1 Pati menetapkan Visi sekolah
“Menjadi sekolah yang memiliki keunggulan sehingga dipercaya oleh
masyarakat dan menjadi sekolah yang favorit”. Visi tersebut merupakan
tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Visi tersebut
menjiwai warga SMA PGRI 1 Pati untuk selalu mewujudkannya setiap saat
dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah. Selain itu visi tersebut
juga mencerminkan profil dan cita-cita sekolah.
Untuk mencapai visi tersebut, perlu dirumuskan suatu misi berupa
kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi
yang dirumuskan berdasarkan visi tersebut.
a. Menegakkan disiplin sekolah
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b. Meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai prestasi
akademis maupun non-akademis yang tingi
c. Secara bertahap menyukupi sarana dan prasana pendidikan
d. Secara bertahap meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam
pendidikan agar dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
SMA PGRI 1 Pati merupakan salah satu unit pendidikan yang berlokasi di
Jln. A. Yani Gang Manggis No.99. Sarana dan prasarana yang dimiliki
adalah sebagai berikut:
Tabel 1 . Sarana dan Prasarana SMA PGRI 1 Pati tahun pelajaran 2010/2011
No

Jenis Ruangan

Jumlah

Luas (m²)

Keterangan

1
Ruang Kelas
27
8x8
Baik
2
Ruang Lab Komputer
1
8x8
Baik
3
Ruang Lab IPA
2
8x8
Baik
4
Ruang Lab Bahasa
1
8x8
Baik
5
Ruang UKS
I
4x4
Baik
6
Ruang BP/BK
1
4x4
Baik
7
Ruang Kepala Sekolah 1
6x6
Baik
8
Ruang Guru
1
10x10
Baik
9
Ruang Perpustakaan
1
11x11
Baik
10
Kamar Mandi Siswa
9
2x2
Baik
11
Kamar Mandi Guru
4
2x2
Baik
12
Ruang TU
1
7x7
Baik
13
Ruang OSIS
1
5x5
Baik
14
Koperasi
1
7x7
Baik
15
Kantin
9
7x7
Baik
16
Musolla
1
8x8
Baik
17
Lapangan Basket
1
28x15
Baik
18
Lapangan Sepak Bola
2
120x90
Baik
19
Tempat Parkir
1
11x11
Kurang Baik
Sumber: Sarana dan Prasarana SMA PGRI 1 Pati Tahun 2011
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Sarana dan prasarana yang dijabarkan di atas, sebagian besar sudah
memenuhi kualitas yang baik sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di
SMA PGRI 1 Pati. Diantara sarana dan prasarana diatas, yang kurang baik
yaitu tempat parkir, karena sebagian besar siswa SMA PGRI 1 Pati membawa
kendaraan bermotor sedangkan tempat parkir yang sediakan belum mampu
menapung semua kendaraan siswa. Karena belum mampu menampung
semua kendaraan, seringkali kendaraan sampai parkir di lapangan basket,
sehingga sering mengganggu proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran
olahraga.
Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
kedua SMA PGRI 1 Pati, usaha yang ditempuh dengan pemanfaatan
lingkungan fisik dan sosial, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan
melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran serta peningkatan kualitas
guru. Bentuk kerjasama komite sekolah dengan warga sekolah yang
dilakukan yaitu : mengadakan diskusi tentang pengelolaan dana sekolah,
insentif guru dan tenaga tidak tetap atau honorer, memberikan arahan kepada
siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan semangat
kepada guru untuk berkompetisi, optimalisasi peran dan fungsi komite
sekolah diupayakan secara sungguh-sungguh SMA PGRI 1 Pati.
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4. Guru Sekolah SMA PGRI 1 Pati
Guru yang mengajar di SMA PGRI 1 Pati dapat dilihat dari table berikut:

N No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27

Tabel 2. Data Identitas Guru di SMA PGRI 1 Pati.
Nama
Pendidikan
Keterangan
Terakhir
Suyatna
Soekardjo
Koesmindar
S. Soedjarwoso
Roeswatmadi
F.X. Sarmadi Weko
Warsam
Suwarsono
H. Aly Ahmadi
Hadi Suroso
Bambang Mursito
Sugiyanto
Mukarni
Kustini Enoch
Nisviati
Chaeruman
Soegono
Setyo Winarni
Azizah
Mulyono Basuki
Sukarno
Teguh Sudadi
Sri Sunarsih
Suyanto
Kuntari

Sarmud I. Pendidikan
B-I Bhs. Jawa
Sarmud I. Bumi
Sarmud Sejarah
B-I Bahasa Inggris
Sarmud Olahraga
Sarmud Olahraga
Sarmud Olahraga
Sarjana Bhs.Arab
Sarmud Bhs. Ind
Sarmud Bhs. Ind
Sarmud Civic. Hk
Sarmud Ilmu Hayat
Sarmud Matematika
Sarmud Matematika
Sarmud Seni Rupa
Sarjana Kimia
Sarmud Bhs. Inggris
Sarmud Fisika
Sarmud Ekonomi
Sarmud Kimia
Sarjana Sejarah
Sarjana Biologi
Sarjana Sejarah
Sarjana Pend.
ekonomi Koperasi
Sulistyorini
Sarjana Sosiologi
(Sumber : Data Primer, 3 Maret 2011)

Kepala Sekolah
Guru Bahasa Jawa
Guru IPS/Geografi
Guru IPS/ Sejarah
Guru Bahasa Inggris
Guru Olahraga/ Kes
Guru Olahraga/ Kes
Guru Olahraga/ Kes
Guru Agama Islam
Guru Bahasa Indonesia
Guru Bahasa Indonesia
Guru PKN
Biologi
Guru Matematika
Guru Matematika
Guru Seni Rupa
Guru Kimia
Guru Bhs. Inggris
Guru Fisika
Guru Ekonomi
Gru Kimia
Guru Sejara
Guru Biologi
Guru Sejara
Guru Akuntasi
Guru Sosiologi

Para guru di SMA PGRI 1 Pati mempunyai latar belakang pendidikan
yang berbeda-beda. Tetapi di Sekolah SMA PGRI 1 Pati setiap guru
mempunyai tugas yang sama yaitu mendidik anak agar menjadi manusia yang
berkarakter yaitu manusia yang bermoral dan mampu menjadi pemimpin
yang bertanggung jawab, serta dapat melestarikan alam dan lingkungan
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sekitarnya. Guru di SMA PGRI 1 Pati diharapkan dapat membangun jiwa
keingin tahuan anak melalui mata pelajaran yang mereka berikan. Sesuai
dengan pendekatan konstruktivisme dalam Rifa’i (2009:228) bahwa pendidik
harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai fasilitator yang bertugas
membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang isi pelajaran
dengan menampilkan berbagai keterampilan, mengajukan pertanyaan,
mendukung belajar dari belakang, berdialog dengan peserta didik, serta
memberikan pedoman dan menciptakan lingkungan yang mendorong peserta
didik membuat kesimpulan sendiri.
5. Siswa SMA PGRI 1 Pati
Siswa SMA PGRI 1 Pati kebanyakan berasal dari kabupaten Pati dan
sekitarnya. Di Sekolahan SMA PGRI 1 Pati selain memperhatikan hasil
belajar siswa mempunyai tujuan kepada siswanya yaitu; disiplin sekolah
ditegakkan dan ditingkatkan untuk berpegang pada pedoman yang sudah baku
dan ditangani secara khusus oleh penegak disiplin, peningkatan prestasi
akademik yang dilakukan terus menerus dengan cara menetapkan target daya
serap minimal yang harus dicapai dari semester ke semester dan dari tahun ke
tahun, peningkatan prestasi non akademik yang ditingkatkan melalui kegiatan
ekstrakurikuler, peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap dan terus
menerus.
Dengan tujuan SMA PGRI 1 Pati tersebut selain siswa belajar
untuk memperoleh ilmu pada proses belajar mengajar yaitu untuk
menegakkan kedisiplinan pribadi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan SMA
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PGRI 1 Pati dan memperoleh pengetah selain akademik dan non akademik
melalui kegiatan ekstrakulikuler.
B. Deskripsi Awal Pembelajaran Sosiologi di Kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1
Pati
Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA PGRI 1 Pati
untuk kelas XI IPS 2, metode pengajaran yang dilakukan guru Sosiologi
masih konvensional, yakni menggunakan metode ceramah. Salah satu
kesulitan yang dialami guru Sosiologi dalam proses pembelajaran adalah
masih minimnya sarana dan prasarana, meskipun sudah ada LCD akan tetapi
belum belum bisa digunakan secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan
jumlahnya masih sangat terbatas.
Kesulitan lain dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah ketika guru
menggunakan metode diskusi kurang bisa berjalan dengan lancar karena
diskusi akan didominasi oleh siswa-siswa yang pandai saja, sementara siswasiswa lainnya bersifat pasif. Oleh karena itu guru jarang melakukan diskusi
dengan alasan selain tidak berjalan dengan efektif, metode diskusi juga
memakan waktu jam pelajaran yang lama. Kondisi demikian diperkuat
dengan hasil dengan guru mata pelajaran Sosiologi yang bernama Ibu
Sulistyorini, S.Pd. Berikut petikan wawancaranya:
“Sebenarnya kalau ditanya apa saja kendala dalam meningkatkan
aktivitas siswa ya banyak mbak. Untuk mengejar materi agar selesai saja
susah, apalagi melaksanakan diskusi yang memakan waktu relatif lama.
Jadi memang kegiatan diskusi tidak saya perbanyak, metode ceramah
yang sering saya gunakan untuk mengejar materi. ”
(Wawancara tanggal 2 Maret 2011)
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Keterbatasan jam pelajaran inilah yang menyebabkan guru terkesan
mengejar materi tanpa memperhatikan kemampuan siswa dalam memahami
materi. Tentu saja hal ini tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk menilai
aktivitas

siswa.

Berdasarkan

temuan-temuan

tersebut

maka

dapat

dikemukakan bahwa kondisi awal pembelajaran berlangsung statis dan
kurang melibatkan aktivitas siswa.
C. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Kegiatan pembelajaran Sosiologi di kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati
masih menggunakan metode ceramah yang cenderung membuat siswa kurang
antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh
guru. Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui penerapan model
pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk bersikap akif dan memiliki
tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran.
Model pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas salah
satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw suatu model

pembelajaran yang menuntut siswa mampu membangun kreativitas,
menumbuhkan kepekaan sosial, serta memiliki tanggung jawab terhadap
tugas yang diberikan, mengaitkan kedua aspek ini, diharapkan dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran.
1. Perencanaan
Dalam tahap perencanaan peneliti menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran
Sosiologi, kemudian mempersiapkan bahan pengajaran yang akan diberikan
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siswa berupa materi yang berkaitan dengan masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural. peneliti juga mempersiapkan topik-topik yang akan
di diskusikan siswa. Peneliti mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar
observasi aktivitas siswa untuk penilaian baik aktivitas kelompok ataupun
aktivitas individu. Peneliti juga mempersiapkan soal untuk post-tes. Untuk
kegiatan diskusi dan membuat empat gambar dan pertanyaan untuk diskusi.
Pada proses belajar mengajar dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw guru menjelaskan materi secara garis besar tentang
masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural (konflik, integrasi,
disintegrasi, reintegrasi), dan mengorganisasikan siswa dalam kelompokkelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi,
memberikan penghargaan. Pembuatan perangkat pembelajaran dilakukan
sebagai langkah awal guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan
dengan lancar selain itu perangkat pembelajaran juga berfungsi untuk
mengetahui proses belajar serta hasil belajar.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengacu pada rencana pelaksanaan
pembelajaran yang telah dipersiapkan (Lampiran 2). Pelaksanaan dengan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw guru memberikan
apersepsi

tentang

pokok

bahasan

yang

berkaitan

masalah

akibat

keanekaragaman masyarakat multikultural. Pada kegiatan awal pembelajaran
ini, sebelum memulai materi pelajaran terlebih dahulu melakukan apersepsi.
Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara memberikan
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pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan mengenai masalah akibat
keanekaragaman masyarakat multikultural. Hal itu tampak pada saat guru
memberikan materi pokok bahasan tentang masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural. Pada kegiatan inti, guru melibatkan siswa mencari
masalah yang timbul akibat keanekaragaman masyarakat multikultural
dengan pertanyaan-pertanyaan singkat, guru menunjuk siswa secara acak dan
merata.
Guru menyampaikan semua tujuan kegiatan pembelajaran yang ingin
dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar. Hal ini dilakukan agar siswa
mempunyai gambaran mengenai pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu
masalah

akibat

keanekaragaman

masyarakat

multikultural.

Guru

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural yaitu konflik, integrasi, desintegrasi, reintergrasi.
Dalam kegiatan ini guru menerangkan secara garis besar pokok bahasan
yang akan diberikan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran. Materi pembelajaran yang diinformasikan oleh guru meliputi
konflik, integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Pada penyajian informasi ini guru
juga menerangkan tentang model pembelajaran yang akan diterapkan untuk
diskusi yaitu model kooperatif tipe jigsaw, sebelum diskusi dimulai guru
membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan
kelompok “asal” terdiri dari dari 12 kelompok yang tiap kelompoknya
beranggotakan 4-5 peserta didik. Pembagian kelompok asal dilakukan oleh
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guru mengingat efisiensi waktu yaitu dengan cara penomoran. Peserta didik
disuruh berhitung 1 sampai 4 berulang terus sampai seluruh peserta didik
berhitung semua. Langkah selanjutnya peserta didik yang mempunyai nomor
sama bergabung menjadi satu kelompok yaitu kelompok asal. Misalkan
nomor urut 2 berkumpul menjadi satu kelompok yaitu kelompok asal 2.
Dalam kegiatan ini pada awalnya peserta didik kebingungan mencari
kelompok asalnya walaupun sudah dibagi dan ditentukan oleh guru, kelas
terlihat sedikit ramai karena peserta didik bingung mencari kelompok
asalnya.

Gambar 3: Diskusi kelompok asal
(Sumber: Dok. Mareta, 3 Maret 2011)
Setelah peserta didik berkumpul pada kelompok asal, masing-masing
anggota kelompok, guru memberi 4 yang berbeda dan 2 poin soal yang sama
pada tiap anggota kelompok asal. Selanjutnya ahli-ahli yang mempunyai
nomor ahli sama berkumpul menjadi satu kelompok baru yang disebut
“kelompok ahli”. Kumpulan kelompok ahli mengerjakan soal sesuai dengan
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nomor kelompoknya misalnya kelompok ahli 2 mengerjakan soal nomor 2
yang diberi waktu 20 menit.
Sama halnya dengan pembagian kelompok asal siswa agak sedikit gaduh,
pada waktu menentukan ahli dan pada saat mencari kelompok ahlinya.
Kelompok-kelompok ahli yang sudah terbentuk dan berkumpul kemudian
mengerjakan masing-masing soal yang diberikan dengan jalan diskusi.

Gambar 4: Diskusi kelompok ahli
(Sumber: Dok. Mareta, 3 Maret 2011)
Pada waktu kegiatan belajar berlangsung, guru membimbing kelompok
bekerja dan belajar ini yaitu guru membimbing kelompok-kelompok ahli pada
saat mengerjakan tugas untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama dengan
teman satu kelompoknya. Hal ini ditujukan agar setiap kelompok dapat
memperoleh hasil yang bagus dari diskusi tersebut. Guru membimbing
kelompok belajar pada waktu siswa berkumpul dengan kelompok ahlinya
masing-masing dan setelah siswa kembali ke kelompok asal untuk
menerangkan jawaban ke masing-masing anggota kelompok asalnya.
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Dalam proses diskusi baik kelompok asal maupun kelompok ahli, dalam
setiap kelompok ditunjuk salah satu siswa untuk menjadi ketua yang bertugas
untuk memimpin jalannya proses diskusi sedangkan siswa yang lainnya
menjadi anggota yang bertanggung jawab juga dalam pelaksanaan proses
diskusi.
Terlihat guru yang berkeliling ke tiap-tiap kelompok ahli untuk
memonitoring dan membimbing para peserta didik untuk berdiskusi dan
bekerjasama dengan teman satu kelompoknya serta dimaksudkan apabila ada
sesuatu yang sulit dapat ditanyakan kepada guru. Berdasarkan hasil
pengamatan pada tahap ini siswa menjadi aktif dan antusias dalam proses
pembelajaran, karena bagi anak merupakan pembelajaran baru yang tidak
monoton dan memberikan pengalaman belajar untuk siswa.
Langkah selanjutnya setelah kelompok-kelompok ahli menyelesaikan
tugasnya masing-masing. Anggota-anggota kelompok ahli kembali ke
kelompok asalnya. Kemudian masing-masing ahli tersebut memberikan
jawaban atau membelajarkan jawaban kepada ahli lainnya di dalam kelompok
asalnya, guru menyuruh tiap-tiap peserta didik menyalin semua jawaban yang
diperoleh dari ahli 1 sampai 4 di setiap buku catatan masing-masing. Hal ini
dimaksudkan guru agar peserta didik memperoleh tambahan bahan untuk
belajar selain buku paket dan LKS. Guru memonitoring dan memastikan
bahwa tiap-tiap peserta didik berdiskusi dan menyalin hasil diskusi ke dalam
buku catatan masing-masing. Guru melanjutkan kegiatan pembelajaran
dengan diskusi berdasarkan hasil diskusi kelompok ahli. Tiap kelompok ahli
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mewakilkan salah satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi
yang telah dibuat. Tiap kelompok diberikan waktu presentasi ± 5 menit.
Setelah semua perwakilan kelompok selesai presentasi, dilanjutkan dengan
sesi tanya jawab.

Gambar 5: Presentasi kelompok Ahli
(Sumber: Dok. Mareta, 3 Maret 2011)
Dalam kegiatan presentasi ini siswa akan mengetahui sejauh mana siswa
dapat bekerjasama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang
diberikan. Selanjutnya guru mempertegas jawaban di depan kelas, sehingga
siswa akan dapat mengetahui jawaban yang benar dari guru. Hal ini dilakukan
agar siswa tidak salah persepsi dalam menerima ataupun menyimpulkan
jawaban yang benar. Guru memberikan penghargaan secara individual kepada
siswa siswa yang aktif selama proses belajar mengajar, baik bertanya,
berpendapat, memberi sanggahan ataupun saran bagi kelompok atau siswa
lain. Cara ini membuat sebagian besar siswa merasa antusias dan tertarik
dengan materi yang dipelajari. Secara kelompok guru Sosiologi memberi
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poin atau nilai tambahan selain hasil nilai dari kelompoknya juga kelompok
yang berinisiatif mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dengan cara
ini akan memotivasi kelompok untuk bersaing membuat hasil diskusi yang
terbaik. Pada akhir pembelajaran dilakukan post-tes untuk mengetahui
sejauhmana siswa memahami materi.
Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMA PGRI 1
Pati sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muslimin Ibrahim
(2000: 10) dimana langkah-langkah pembelajarannya di dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dimulai guru menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar,
evaluasi dan memberikan penghargaan. Langkah-langkah pembelajaran yang
dilaksanakan oleh guru sudah sesuai dengan teori akan tetapi guru mengemas
sebaik dan semudah mungkin agar dalam penyampaiannya, siswa benar-benar
paham dengan apa yang disampaikan oleh guru.
3. Evaluasi
Penilaian dilakukan melalui tes dan non tes. Penilaian tes dilakukan
untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa tentang materi
yang diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Selain
penilaian tes, dilakukan juga penilaian non tes untuk mengetahui aktivitas
siswa selama proses pembelajaran, terutama pada saat dilaksanakan diskusi
pada kelompok asal dan kelompok ahli. Penilaian non tes yang digunakan
berupa lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta
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lembar observasi kegiatan siswa untuk diskusi kelompok. Aspek-aspek yang
dinilai dalam lembar observasi, memperhatikan penjelasan guru atau siswa
lainnya, bekerjasama dalam kelompok, siswa mengemukakan pendapatnya
secara lisan dalam kelompok ahli, siswa mengemukakan pendapatnya secara
lisan dalam kelompok asal, siswa member kesempatan berpendapat kepada
teman dan kelompok, siswa mendengarkan dengan baik ketika teman
berpendapat, memberi gagasan yang cemerlang, saling membantu dan
menyelesaikan masalah (Lampiran 3).
Setelah presentasi selesai, guru menutup pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw ini dengan mengadakan evaluasi secara individual yaitu dengan
memberikan post test berupa pilihan ganda. Analisis hasil post-tes
dilaksanakan

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa

terhadap pokok bahasan akibat keanekaragaman masyarakat multikultural.

Gambar 6: Tahap kegiatan penutup dalam pembelajaran Jigsaw siswa
mengerjakan post-tes
(Sumber: Dok. Mareta, 3 Maret 2011)
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Penilaian dapat dipandang sebagai suatu cara atau metode untuk
mengambil suatu keputusan yang didasarkan atas data yang telah disusun
secara sistematis. Penilaian yang merupakan bagian integral dalam proses
pembelajaran, dalam pelaksanaannya di kelas tidak hanya yang bersifat
produk yaitu dilaksanakan setelah selesai proses pembelajaran, akan tetapi
juga dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Hal ini terlebih dalam mata
pelajaran Sosiologi yang mempunyai tujuan dan misi mengembangkan aspek
civic intellegence, civic responcibility, dan civic participation, maka bukan
hanya dilakukan melalui penilaian produk atau hasil tetapi juga melalui
penilaian proses.
Melalui kegiatan penilaian yang dilakukan pada awal dan akhir kegiatan
pembelajaran, segala informasi dan data yang didapat mengenai diri siswa
akan jauh lebih lengkap, misalnya bagaimana aktivitas, keseriusan, ketekunan
dan respon terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan guru dan siswa lainnya.
Sebaiknya guru juga dituntut untuk benar-benar lebih serius dalam
memperhatikan

setiap

perkembangan

siswanya,

baik

perkembangan

intelektual, sikap ataupun ketrampilannya. Penilaian di SMA PGRI 1 Pati
dilaksanakan dengan menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes dapat
berupa hasil post-tes siswa yang berupa pilihan ganda sedangkan teknik non
tes dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa yang berupa aktivitas
siswa selama diskusi dan presentasi kelompok. Penilaian yang diberikan
dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok.
Namun guru perlu menyadari, bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang
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diharapkan adalah prestasi setiap individu, Sanjaya (2006: 248). Penilaian
yang dilaksanakan di SMA PGRI 1 Pati sudah terlaksana secara optimal,
karena guru sudah memahami penilaian tentang pembelajaran jigsaw yang
sebenarnya.
D. Aktivitas Belajar Dalam Proses Belajar Mengajar
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw melibatkan banyak aktivitas, siswa
tidak hanya diberikan materi melalui metode ceramah akan tetapi siswa juga
diberikan berbagai aktivitas yang dapat menunjang mereka untuk memahami
materi melalui diskusi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Nasution
(2004: 92) bahwa metode ceramah dan tanya jawab tidak menimbulkan
aktivitas yang banyak, sementara metode lain seperti diskusi, sosiodrama,
pekerjaan diperpustakaan dan laboratorium serta kerja kelompok banyak
membangkitkan aktivitas pada anak-anak. Diskusi adalah sebuah proses tukar
menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur
dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas,
lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan
kesimpulan atau pernyataan atau keputusan (Zarkasi, 2009: 77). Melalui
sebuah diskusi siswa mampu bekerjasama dengan baik, saling bertukar
pendapat atau informasi sehingga diperoleh pengertian atau kesepakatan
bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan diskusi
kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli.
Pada saat pelaksanaan diskusi pada kelompok asal, tiap-tiap kelompok
asal siswa terlihat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terbukti
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mereka secara individu sungguh-sunguh mengerjakan dan mencari sumber
dari buku maupun LKS untuk menjawab tugas yang diberikan. Pada saat
diskusi kelompok ahli tiap-tiap individu dari kelompok asal sudah memiliki
jawaban menerut mereka yang bersumber dari buku dan LKS maupun
pendapat secara individu, akan tetapi siswa satu dengan siswa lainya memiliki
pendapat yang berbeda-beda sehingga saling melengkapi pada saat diskusi
kelompok ahli. Setelah kembali ke kelompok asal, tiap kelompok asal dengan
penugasan yang berbeda terdapat saling ketergantugan pada setiap kelompok
karena tiap individu membawa soal yang berbeda untuk keberhasilan tiap
kelompoknya mereka saling berbagi dan menerangkan terhadap tugas yang
dipertanggungjawabkan setiap individu. Kegitan diskusi dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan “masalah
akibat keanekaragaman masyarakat multikultural”, aktivitas siswa dan
tanggung jawab siswa terlihat dibandingkan pada saat guru menerangkan
dengan metode ceramah siswa hanya terlihat diam dan menjawab pertanyaan
dari guru pada saat ditunjuk oleh guru.
Pada Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas XI IPS2 tiap kelompok asal
dengan penugasan yang berbeda saling berbagi pengetahuan dan jawaban
yang terhadap teman satu kelompoknya, hal tersebut merupakan berbagi
kepemimpinan pada saat proses diskusi kelompok asal. Diskusi kelompok
pada kelompok ahli saling melengkapi jawaban dengan penugasan yang
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sama, siswa satu dengan satunya saling melenkapi jawaban disini terlihat
pada kelompok ahli terdapat siswa saling berbagi kepemipinan.
Teori belajar konstruktivisme, menjelaskan bahwa belajar merupakan
proses membangun makna atau pemahaman terhadap informasi dan
pengalaman. Teori belajar konstruktivisme digunakan untuk proses
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam menigkatkan aktivitas belajar
siswa. Proses membangun makna tersebut dilakukan sendiri oleh siswa dan
dimantapkan bersama guru. Jadi belajar bukanlah proses menyerap makna
yang sudah diformulasikan oleh guru melainkan siswa sendiri yang
melakukan proses penyerapan makna tersebut. Pada penereapan pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural siswa secara indivu bertangung jawab terhadap
penugasan yang diberikan, siswa secara indidu menerapkan informasi dari
guru dan dari berbagai sumber untuk menjawab tugas yang diberikan. Siswa
merasa

bertangung

jawab

untuk

keberhasilan

kelompoknya,

waktu

dimamfatkan mencari berbagai sumber dan informasi untuk menjawab tugas
yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan siswa tersebut merupakan proses
penyerapan makna pada proses belajar mengajar dan guru sebagai fasilitator
dan evaluator pada proses belajar mengajar.
Berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran sosiologi di kelas
XI IPS 2 sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
guru mendominasi kegiatan di kelas dengan menjelaskan materi melalui
metode ceramah sementara siswa cenderung pasif. Setelah model
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pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diterapkan terlihat perubahan-perubahan
yang terjadi pada peran guru, melalui model pembelajaran ini, guru lebih
banyak berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar siswa, seperti
membimbing kegiatan diskusi, mengarahkan kegiatan diskusi agar tetap fokus
pada masalah yang didiskusikan, Memberikan tugas-tugas pada siswa untuk
memecahkan masalah-masalah, menganalisis, dan mengambil keputusan.
Aktivitas yang telihat sebelum menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw adalah siswa hanya mendengarkan penjelasan dari
guru. Setelah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diterapkan, aktivitas
siswa mengalami peningkatan di antaranya siswa telah mampu melibatkan
diri dalam proses pembelajaran seperti memberikan argumen, pertanyaan,
serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.
Pada kegiatan diskusi kelompok ahli dan kelompok asal siswa mampu
mengaitkan materi yang dipelajari dengan fenomena sosial, mengajukan dan
menjawab

pertanyaan

diskusi,

serta

memiliki

keberanian

untuk

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peningkatan-peningkatan
aktivitas siswa yang terjadi sesuai dengan pernyataan Rohani (2004: 6)
belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas
fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan
anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, siswa tidak hanya
duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki
aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyakbanyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Siswa
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mendengarkan,

mengamati,

menyelidiki,

mengingat,

menguraikan,

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya.
Berdasarkan proses pembelajaran guru mengemukakan bahwa ada
peningkatan aktivitas siswa dibandingkan dengan pembelajaran sebelum
menggunakan kooperatif tipe jigsaw.
Berikut

kutipan

wawancara

dengan

guru

sosiologi

Ibu

Sulistyorini,S.Pd mengenai peningkatan aktivitas siswa di kelas.
“memang dibandingkan dengan metode yang biasa saya gunakan,
aktivitas siswa mulai nampak dengan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw mbak, pada mulanya siswa gak berani bertanya sekarang siswa
menjadi berani bertanya. Selain itu siswa mulai berani tampil di depan
kelas.”
(wawancar tanggal 3 Maret 2011)
Dari observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran ada
peningkatan aktivitas belajar siswa, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi
pada pertemuan selanjutnya. Hal ini dikarenakan beberapa siswa masih
terlihat malu dan takut untuk mengajukan pertanyaan baik pada teman
maupun pada guru saat kegiatan diskusi. Siswa masih terlihat malu untuk
presentasi di depan kelas. Berdasarkan pengamatan, aktivitas yang terlihat
pada pelaksanaan diskusi kelompok. Dari segi efektivitas pemanfaatan waktu
delapan

kelompok asal terlihat bisa memanfaatkan waktu dengan baik,

sementara empat asal kelompok belum bisa memanfaatkan waktu dengan
baik.
Saat diskusi berlangsung semua perwakilan anggota kelompok terlihat
lancar dalam melakukan presentasi. Banyak siswa yang terlihat aktif
bertanya, mengemukakan ide, sanggahan, dan tanggapan. Salah satu
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pertanyaan dari siswa yang muncul adalah,“menurut kelompok anda,
Bagaimana pemecahan konflik antar etnis?”. Dari pertanyaan ini terlihat
kelompok yang diberikan pertanyaan tersebut dapat menjawab dengan jelas.
Ketika proses diskusi berlangsung, jika ada kelompok yang tidak mampu
menjawab pertanyaan dari kelompok lain, guru membantu menjawabnya.
Sebelum siswa mengakhiri diskusi tiap kelompok menarik kesimpulan dari
hasil diskusi.
Sebagian besar siswa di kelas telah mampu melibatkan diri dalam proses
pembelajaran seperti memberikan argumen, pertanyaan, serta menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pada kegiatan pada kelompok ahli, siswa
telah mampu berperan aktif selama kegiatan berlangsung, mengkoordinir
kelompok agar masing-masing anggota dapat bekerja sama, mengaitkan
materi yang dipelajari dengan fenomena sosial, mengajukan dan menjawab
pertanyaan diskusi, serta memiliki keberanian untuk mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas. Aktivitas-aktivitas yang tampak ini sesuai apa yang
dikemukakan Rohani (2004:9), bahwa belajar adalah suatu proses dimana
peserta didik haruslah aktif.
Berikut kutipan wawancara dengan guru Sosiologi Ibu Sulistyorini
S.Pd mengenai peningkatan aktivitas siswa di kelas.
“Kalau saya lihat memang ada perubahan yang terjadi di kelas setelah
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini digunakan. Sebagian besar
dari mereka sudah mau aktif saat pelajaran berlangsung, sudah banyak
yang berani mengajukan pendapat atau pertanyaan, dan mau bekerja
sama saat diskusi. Siswa-siswa yang tadinya pasif, sudah mulai
tertarik mengikuti diskusi.”
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011).

69

Selama proses pembelajaran pada pokok bahasan masalah akibat
keanekaragaman masyarakat multikultural dengan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw, siswa terlihat senang, antusias untuk mengemukakan
penpadatnya dan tidak lagi bosan saat pembelajaran, siswa dapat aktif dan
kreatif. Berikut kutipan wawancara dengan siswa kelas XI IPS 2 yang
bernama M. Solikin di kelas.
“Dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, saya lebih paham
materinya mbak, karena saya tidak hanya sebagai pendengar guru.
Saya mempunyai tangung jawab untuk menerangkan kepada
kelompok saya terhadap tugas yang saya bawa mbak. Selain itu saya
merasa senang mengikuti pembelajaran di kelas karena tertarik dengan
gambar tidak melihat materi terus”.
(wawancara tanggal 4 Maret 2011)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mampu menumbuhkan
antusias dan keaktifan siswa, tanggung jawab siswa dalam mengikuti
pelajaran Sosiologi.
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMA PGRI 1
Pati, memberikan pengalaman belajar bagi siswa yaitu siswa mengalami
pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif tersebut merupakan pembelajaran
dimana siswa mampu menerangkan, menjelaskan dan membelajarkan materi
kepada temannya. Hal itu merupakan belajar tingkat tinggi, didalam
pembelajaran tersebut kemampuan dan pengalaman siswa akan meningkat.
Pengalaman tersebut meliputi, pengalaman bekerjasama, pengalaman
berpendapat, pengalaman memecahkan masalah atau ide dan pengalaman
menghargai orang lain winkel dalam bukunya Darsono (2000: 4)
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mengemukakan bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang
berlangsung dalam interaktif aktif dengan lingkungan yang maknanya adalah
pengalaman.
Dalam proses belajar mengajar siswa pun menjadi lebih aktif, karena
setiap siswa harus mempunyai kewajiban dan rasa tanggung jawab terhadap
pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang
diberikan tetapi juga harus siap menyampaikan materi kepada anggota
kelompoknya. Dengan demikian terdapat saling membutuhkan dan harus
bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan.
Antusias siswa untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran merupakan
bukti adanya minat yang tinggi untuk belajar. Kondisi ini yang membawa
dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, pada
pembelajaran ini terjadi kegiatan pembelajaran tutor sebaya yang lebih
mengutamakan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar siswa.
Dengan adanya sistem gotong royong, bagi siswa yang merasa mampu
akan memberikan masukan yang berarti bagi teman kelompoknya pada saat
melakukan diskusi maupun mengemukakan pendapat. Kondisi ini berdampak
positif terhadap hasil belajar siswa, sebab siswa akan merasa nyaman
mendapat bantuan dari teman lainnya daripada oleh gurunya. Keberhasilan
yang dicapai tercipta juga karena hubungan antar siswa yang saling
mendukung, saling membantu dan peduli. Siswa yang lemah

mendapat

masukan dari siswa yang relatif kuat, sehingga menumbuhkan motivasi
belajarnya. Motivasi inilah yang berdampak positif terhadap hasil belajar.
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Secara umum terjadinya perubahan hasil belajar ini karena dalam
pembelajaran ini dikembangkan keterampilan berpikir kritis dan kerja sama,
hubungan antara pribadi yang positif dari latar belakang yang berbeda,
menerapkan bimbingan antar teman, dan tercipta lingkungan yang
menghargai nilai-nilai ilmiah yang dapat membangun motivasi belajar pada
siswa. Di dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini setiap siswa
bertanggung jawab menjadi tutor bagi teman lainnya, sehingga setiap siswa
akan memperkuat konsep yang telah diterima dari kegiatan diskusi di
kelompok ahli karena bertanggungjawab untuk mengajarkan kepada teman
lainnya.
Setelah mengikuti mata pelajaran Sosiologi, siswa tidak hanya memiliki
pengetahuan (kognitif) tentang ilmu Sosiologi saja, melainkan juga memiliki
keterampilan sosial, seperti kemampuan mengemukakan pendapat atau ide,
kemampuan menghargai perbedaan pendapat orang lain, dan kemampuan
untuk memberikan kritik kepada orang lain dengan cara sopan dan
bertanggung jawab.
E. Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan Pembejaran Kooperatif Tipe
jigsaw dengan Metode Ceramah.
Metode ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya
minat belajar siswa terhadap pelajaran, tetapi juga anggapan itu sepenuhnya
kurang tepat karena setiap metode atau model pembelajaran baik metode
pembelajaran klasik termasuk metode ceramah maupun metode pembelajaran
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kooperatif tipe jigsaw sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan
masing-masing, yang saling melengkapi satu sama lain.
Metode ceramah yaitu penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru
terhadap kelasnya, dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk
memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Metode ceramah ini
sering kita jumpai pada proses-proses pembelajaran di sekolah mulai dari
tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode
seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk
melakukan interaksi belajar mengajar. Satu hal yang tidak pernah menjadi
bahan refleksi bagi guru adalah tentang efektifitas penggunaan metode
ceramah yaitu mengenai minat dan motivasi siswa, bahkan akhirnya juga
berdampak pada prestasi siswa, sedangkan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw Jigsaw Learning merupakan strategi yang menarik untuk
digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa
bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian.
Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar
dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain (Zaini,2004:59).
Anggapan-anggapan negatif tentang metode ceramah sudah seharusnya
patut diluruskan, baik dari segi pemahaman artikulasi oleh guru maupun
penerapannya dalam proses belajar mengajar disekolah. Ceramah adalah
sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru
kepada peserta didik, dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan
uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran
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seperti gambar dan audio visual lainnya. Metode ceramah dalam proses
belajar mengajar sesungguhnya tidak dapat dikatakan suatu metode yang
salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini seperti yang dijelaskan diatas
terdiri dari beberapa jenis, yang nantinya dapat dieksploitasi atau dikreasikan
menjadi suatu metode ceramah yang menyenangkan, tidak seperti pada
metode ceramah klasik yang terkesan mendongeng. Metode ceramah dan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam penerapannya di dalam
proses belajar mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan,
antara lain :
Tabel 3: Perbedaan Keunggulan dan Kelemahan Metode Ceramah
dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.
NO Metode Ceramah
1
Keunggulan Metode Ceramah:
a. Guru mudah menguasai
kelas.
b. Mudah mengorganisasikan
tempat duduk / kelas.
c. Dapat diikuti oleh jumlah
siswa yang besar.
d. Mudah mempersiapkan dan
melaksanakannya.
e. Guru mudah menerangkan
pelajaran dengan baik.
f. Lebih ekonomis dalam hal
waktu.
g. Memberi kesempatan pada
guru untuk menggunakan
pengalaman,
pengetahuan
dan kearifan.
h. Dapat menggunakan bahan
pelajaran yang luas
i. Membantu
siswa
untuk
mendengar secara akurat,
kritis, dan penuh perhatian.

Model Kooperatif Tipe Jigsaw
Keunggulan Kooperatif Tipe
Jigsaw:
a. Melalui
pembelajaran
kooperatif siswa tidak terlalu
menggantukan pada guru.
b. Pembelajaran
kooperatif
dapat
mengembangkan
kemampuan mengungkapkan
ide dan gagasan dengan katakata secara verbal.
c. Pembelajaran
kooperatif
dapat membantu anak respek
pada orang lain.
d. Pembelajaran
kooperatif
membantu memperdayakan
setiap siswa untuk lebih
bertanggung jawab dalam
belajar.
e. Pembelajajaran
kooperatif
dapat dapa mengembangkan
siswa untuk menguji ide dan
pemahamanya
sendiri,
menerima umpan balik
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2

j. Jika digunakan dengan tepat
maka
akan
dapat
menstimulasikan
dan
meningkatkan
keinginan
belajar siswa dalam bidang
akademik.
k. Dapat menguatkan bacaan
dan belajar siswa dari
beberapa sumber lain

f. Pembelajaran
kooperatif
meningkatkan
kemampuan
siswa
menggunakan
informasi dan pengetahuan
belajar,

Kelemahan Metode Ceramah:
a. Mudah menjadi verbalisme.
b.Yang visual menjadi rugi, dan
yang auditif (mendengarkan)
yang
benar-benar
menerimanya.
c. Bila selalu digunakan dan
terlalu
digunakan
dapat
membuat bosan.
d.Keberhasilan metode ini sangat
bergantung pada siapa yang
menggunakannya.
e. Cenderung membuat siswa
pasif.

Kelemahan Model Kooperatif
Tipe jigsaw:
a. Untuk
memahami
dan
mengerti filosofi pembelajaran
kooperatif
membutuhkan
waktu.
b. Siswa saling membelajarkan
c. Penilaian berdasarkan hasil
kerja kelompok
d. Memperlukan periode waktu
yang cukup panjang.
e. Kemampuan secara individual.

F. Penilaian Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan penilaian pembelajaran di
mulai selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran.
Pengamatan dilakukan terhadap perilaku siswa dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada Proses Belajar Mengajar (PBM)
pada

pokok

bahasan

masalah

akibat

keanekaragaman

masyarakat

multikultural, sedangkan pencatatan dilakukan terhadap post tes. Dalam
penilaian pembelajaran mata pelajaran Sosiologi pada pokok bahasan
masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural yang dilaksanakan
dengan teknik tes, dapat berupa post tes. Sedangkan penilaian yang dilakukan
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dengan teknik non tes, dilakukannya dengan membuat rubrik atau catatan
mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar.
Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan pengamatan
terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah
dilakukan pengamatan dan evaluasi diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.Aktivitas Siswa saat pembelajaran
No
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aspek yang diamati
Mean
Memperhatikan penjelasan guru atau 3,82
siswa lainnya
Bekerjasama dalam kelompok
3,68

% Skor
95,55

Siswa mengemukakan pendapatnya
secara lisan dalam kelompok ahli
Siswa mengemukakan pendapatnya
secara lisan dalam kelompok asal
Siswa
memberi
kesempatan
berpendapat kepada teman dalam
kelompok
Siswa mendengarkan dengan baik
ketika teman berpendapat
Memberi gagasan yang cemerlang
Saling membantu dan menyelesaikan
masalah
Mean

3,13

78,33

Kriteria
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi

3,08

77,22

Tinggi

3,05

76,11

Tinggi

92,22

3,47

86,66

3,11
3,08

77,77
77,22

26,42

82,63

Sangat
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat
Tinggi

Sumber: data penelitian, 3 Maret 2011 (Lampiran 5)
Aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung dengan baik. Ratarata aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru maupun penjelasan
siswa lain tergolong sangat tinggi dengan rata-rata persentase skor mencapai
95,55. Hal ini berarti semua siswa lebih fokus, cermat, antusias dan aktif
dalam mengikuti pembelajaran.
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Tingkat kerjasama mereka dalam kelompok juga dinilai dalam kategori
sangat tinggi yaitu rata-rata sebesar 92,22. Hal ini berarti mereka bekerja
sesuai dengan langkah kerja dan setiap anggota melaksanakan tugasnya
dengan baik.
Rata-rata skor dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan pada
kelompok

ahli

78,33

mencapai

sedangkan

rata-rata

skor

dalam

mengemukakan pendapatnya secara lisan pada kelompok asal mencapai
77,22. Keduanya tergolong dalam kategori tinggi, hal ini membuktikan
bahwa mereka mampu mengemukakan pendapatnya secara responsif, runtut
dan mudah dipahami oleh siswa lainnya.
Dalam hal memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam
kelompok juga tergolong tinggi dengan rata-rata 76,11, karena mereka
cenderung responsif dan menyimak ketika temannya berpendapat. Hal ini
membuktikan bahwa menghargai teman lain ketika berpendapat sudah terlihat
baik.
Kemampuan siswa untuk mendengarkan pendapat teman lain tergolong
sangat tinggi dengan rata-rata 86,66. Mereka cenderung memperhatikan,
menyimak dan mencatat ketika temannya mengemukakan pendapatnya baik
di kelompok ahli maupun di kelompok asal, meskipun dalam hal memberi
gagasan yang cemerlang masih belum mencapai hasil yang optimal, terbukti
dari rata-rata skornya mencapai 77,77 dalam kategori tinggi karena mereka
mampu memahami materi dan mengorganisasikan ide.
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Rata-rata skor untuk aktivitas saling membantu dan menyelesaikan
masalah mencapai 77,22 dalam kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa
mereka sudah berani mengemukakan permasalahan, mengemukakan ide
bersama dan bergerak menyelesaikan masalah secara bersama. Secara umum
aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah tergolong sangat tinggi
terbukti dari rata-rata skor 82,63 .
Pencatatan nilai yang dilakukan pada pembelajaran jigsaw adalah dengan
melakukan teknik non tes berupa aktivitas siswa selama kegiatan
pembelajaran dan teknik tes berupa post tes. Hal ini dilakukan agar dapat
membantu guru untuk menentukan siswa mana yang sudah tuntas belajarnya
maupun yang belum tuntas. Dalam pembelajaran mata pelajaran Sosiologi di
SMA PGRI 1 Pati batas minimal yang harus diperoleh siswa atau batas
ketuntasan belajarnya, yaitu 60. Artinya nilai siswa setelah diakumulasikan
harus mencapai 60 atau lebih. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh benarbenar mencerminkan nilai-nilai yang diperoleh oleh setiap siswa dengan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sehingga dapat
diketahui prestasi belajar siswa selama proses belajar mengajar berlangsung
dari awal hingga akhir dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural.
Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMA PGRI 1
Pati, pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural pelaksanaannya bisa dikatakan sudah cukup baik terbukti pada
tabel 2 (Aktivitas siswa saat pembelajaran). Dengan pembelajaran jigsaw
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menjadikan siswa lebih aktif dan lebih antusias, karena pembelajaran jigsaw
merupakan pembelajaran baru yang tidak monoton sehingga siswa merasa
tertarik untuk belajar. Dalam pembelajaran jigsaw dituntut keaktifan siswa
dalam belajar, sehingga setiap siswa harus mempunyai kewajiban dan rasa
tanggung jawab terhadap pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya
mempelajari materi yang diberikan tetapi juga harus siap menyampaikan
materi kepada anggota kelompoknya. Dengan demikian terdapat saling
membutuhkan dan harus bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari
materi yang ditugaskan dan penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di
SMA PGRI 1 Pati dapat meningkatkan keaktifan siswa dari proses belajar
mengajar yang sebelumnya.
G. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
Berdsarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan
dengan guru Sosiologi kelas XI IPS 2 (Sulistiyorini S.Pd) pada tanggal 3
Maret 2011 terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI
IPS 2 di SMA PGRI 1 Pati, meliputi:
1. Pada saat pembentukan kelompok
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulistyorini S.Pd pada tanggal
3 Maret 2011, menyatakan bahwa dalam pembentukan kelompok guru dan
siswa masih mengalami kesulitan. Meskipun terlebih dahulu guru sudah
menentukan anggota kelompoknya dengan cara penomoran, namun siswa
masih mengalami kesulitan atau kebingungan dalam mengikuti kelompoknya
baik kelompok asal maupun kelompok ahli. Hal tersebut mengakibatkan
susasana kelas menjadi ramai, gaduh sehingga menyita waktu karena
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penataan ruang belum terkondisi dengan baik dan guru sedikit mengalami
kesulitan untuk mengkondisikan siswa agar suasana kelas kembali tenang dan
kondusif.
2. Rasa Kurang Percaya Diri
Rasa kurang percaya diri yang dimiliki oleh sebagian siswa,
mengakibatkan siswa merasa ragu untuk berbicara dan berpendapat.
Berdasarkan hasil pengamatan selama proses belajar mengajar berlangsung
dan selama diskusi berlangsung (pada kelas XI IPS 2). Hal ini dapat
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan guru Sosiologi kelas X1 IPS
2 (Ibu Sulistyorini S.Pd) menyatakan:
karakter siswa yang cenderung pemalu sehingga mereka
ragu dan malu untuk bertanya dan berpendapat, tetapi
sebetulnya mereka mampu hanya saja mereka sulit untuk
mengungkapkannya (Wawancara 3 Maret 2011)
Jadi dapat dikatakan bahwa dari hasil pengamatan dan pernyataan
tersebut diketahui masih terdapat siswa ragu dan malu untuk bertanya dan
berpendapat. Guru sudah cukup paham dengan teknik model pembelajaran
jigsaw yang dilaksanakan, namun siswa belum begitu paham tentang teknik
pembelajaran jigsaw yang sebenarnya, hal itu dapat dilihat pada waktu
pembentukan kelompok. Siswa terlihat kebingungan untuk bergabung dengan
anggota kelompoknya, baik anggota kelompok asal maupun anggota
kelompok ahli. Siswa masih ragu untuk mengeluarkan pendapatnya karena
terbiasa menggunakan metode ceramah dan proses belajar mengajar yang satu
arah maka dalam mengeluarkan pendapatnya siswa ragu dan kurang percaya
diri.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul
“Peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi di SMA PGRI 1 PATI”, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan pembelajaran sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw menggunakan didominasi metode ceramah sehingga siswa
cenderung pasif di kelas. Setelah model pembelajaran ini diterapkan pada
kegiatan inti pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural di kelas XI IPS2 saat proses belajar mengajar
terjadi peningkatan aktivitas siswa. Penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw menjadikan siswa lebih aktif selama kegiatan belajar
mengajar, hal ini terbukti dengan aktivitas siswa dalam memperhatikan
penjelasan guru maupun penjelasan siswa lain, kerjasama mereka dalam
kelompok, mengemukakan pendapatnya secara lisan pada kelompok ahli,
mengemukakan pendapatnya secara lisan pada kelompok asal, memberi
kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok, kemampuan
siswa untuk mendengarkan pendapat teman lain, memberi gagasan yang
cemerlang, aktivitas saling membantu dan menyelesaikan masalah. Secara
umum aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.
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2. Beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif tipe
Jigsaw pada Mata Pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 di SMA PGRI 1 Pati,
diantarannya: Pada saat pembentukan kelompok dan Rasa kurang percaya
diri yang dimiliki oleh siswa. Pelaksanaan penilaian pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 di
SMA PGRI 1 Pati, dilaksanakan dengan menggunakan teknik tes dan non
tes. Teknik tes dapat berupa hasil pos-tes siswa yang berupa pilihan ganda
sedangkan teknik non tes dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa
yang berupa aktivitas siswa selama diskusi dan presentasi kelompok.
B. Saran
Penerapan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) tipe jigsaw
pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati, berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan sebagai berikut.
1. Guru diharapkan mampu melatih ketrampilan dalam pembentukan
kelompok baik kelompok asal dan kelompok ahli dalam penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mata pelajaran Sosiologi
2. Guru perlu melatih keterampilan siswa selama proses pembelajaran agar
siswa mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep
yang ada.
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas/Semester

: XI/ 2

Standart Kompetensi

: Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat
multikultural

Kompetensi Dasar

: Menganalisis keanekaragaman kelompok sosial
dalam masyarakat multikultural

Indikator

:
•

Menjelaskan masalah yang timbul akibat
keanekaragaman masyarakat multikultural.

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit.

1. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan masalah yang timbul akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural.
2. Materi Pembelajaran
1. Masalah yang timbul akibat keanekaragaman masyarakat multikultural
(terlampir).
3. Metode Pembelajaran
1. Ceramah bervariasi
2. Diskusi
3. Penugasan
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4. Model Pembelajaran
Kooperatif tipe jigsaw

5. Langkah-langkah Pembelajaran
No

Langkah

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Kegiatan
Pembelajaran
1

Kegiatan
Pembuka
a. Appersepsi.

- Guru

memberikan

appersepsi

akan

pentingnya menguasai
kompetensi

dan

indikator pembelajaran.
b.Rambu-

- Menyampaikan

- Siswa

rambu

kompetensi yang ingin

memperhatikan

belajar.

dicapai.

appersepsi

dan

motivasi dari guru
c. Motivasi

- Guru

memberikan

motivasi

sebelum

kegiatan pembelajaran
dimulai yang dikaitkan
pada materi yang akan
dipelajari.
2

Kegiatan Inti

• Guru melibatkan siswa

a. Eksplorasi

mencari masalah yang
timbul

akibat • Siswa

mencari

keanekaragaman

referensi

masalah

masyarakat

yang timbul akibat

multikultural.

keanekaragaman
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masyarakat
multikultural.
• Guru

memberikan • Siswa

pertanyaan

tentang

menjawab

masalah yang timbul

masalah yang timbul

akibat

akibat keanekaragaman

keanekaragaman

masyarakat

masyarakat

multikultural.

multikultural.

• Guru

mulai • Siswa

menerangkan masalah

memperhatikan

yang

merangkum

timbul

akibat

keanekaragaman

dan
materi

dari guru.

masyarakat
multikultural.
• Guru

menayangkan • Siswa

gambar

mengenai

masalah yang timbul

memperhatikan
tayangan gambar.

akibat keanekaragaman
masyarakat
multikultural.
b.Elaborasi

• Guru
model

menerapkan
pembelajaran

Kooperatif tipe jigsaw
untuk

menguatkan

pemahaman

siswa

tentang masalah yang
timbul
keanekaragaman
masyarakat
multikultural.

akibat

• Siswa melaksanakan

penerapan
pembelajaran
Kooperatif
jigsaw

tipe
dalam

menganalisis gambar.
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• Guru membagi siswa
ke dalam kelompokkelompok.

Tiap

kelompok terdiri dari 4

• Siswa

dengan

berkumpul
anggota

kelompok yang telah
di bagi oleh guru.

siswa (kelompok asal).
• Guru

membagikan • Siswa

dalam

gambar yang berbeda

kelompoknya secara

untuk

didiskusikan

individu menganalisis

dengan kelompok asal,

gambar yang telah

gambar tersebut adalah:

telah di bagikan tiap-

a. Gambar 1: Masalah

tiap kelompok.

yang timbul

akibat

keanekaragaman
masyarakat
multikultural
berdasarkan “konflik”
b. Gambar 2: Masalah
yang timbul

akibat

keanekaragaman
masyarakat
multikultural
berdasarkan
“Intergrasi”.

c. Gambar3:
yang timbul

Masalah
akibat

keanekaragaman
masyarakat
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multikultural
berdasarkan
”Disintergrasi”.
d. Gambar 4: Masalah
yang timbul

akibat

keanekaragaman
masyarakat
multikultural
berdasarkan
“Reintegrasi”.

• Guru memandu siswa • Siswa dari anggota
dari anggota tim yang

tim

berbeda

dengan

dengan

yang

berbeda
penugasan

penugasan yang sama

yang sama berkumpul

membentuk kelompok

untuk

baru (kelompok ahli).

kelompok ahli, untuk

membentuk

mendiskusikan
penugasannya.

• Guru

melakukan • Siswa

pengelolaan

kelas

diskusi , dan bertanya

dengan cara berkeliling

tentang

dalam

yang

kelas

sambil

memberikan bimbingan

melakukan

penugasan
belum

dipahami.

kepada kelompok yang
mengalami kesulitan.
• Guru

memantau • Siswa

menjelaskan

anggota-anggota

dan

kelompok yang aktif

kerjasama

melakukan
terhadap
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dan

kerjasama

baik

dengan

yang
sesama

penugasan yang telah
diberikan oleh guru.

anggota kelompok.
• Guru memandu siswa, • Dari kelompok ahli
setelah kelompok ahli

siswa

kembali

ke

berdiskusi tiap anggota

kelompok asal dan

kembali ke kelompok

menjelaskan

asal.

diskusi dari gambar

hasil

yang dikusai kepada
kelompok asalnya.
• Berdasarkan kelompok • Salah satu siswa dari
ahli,

guru

dan

memandu

membimbing

siswa

c. Konfirmasi

kelompok

ahli

mempersentasikan

untuk

hasil dari diskusi, dan

mempersentasikan hasil

siswa lain bertanya

diskusi.

dan menanggapi.

• Guru

memberikan

penguatan

dan

penghargaan

kepada

siswa.

• Siswa

memperhatikan
aktif

dan

menanggapi

materi

yang

disampaikan

oleh

guru.
3

Kegiatan
Penutup

• Melibatkan siswa untuk • Siswa menaggapi.
menyimpulkan

materi

yang telah diberikan.
• Guru
evaluasi

memberikan • Siswa secara individu
dengan

memberi soal tes.

mengerjakan soal tes.
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6. Sumber Pembelajaran
1. Buku SMA kelas XI ESIS
2. Buku SMA kelas XI Erlangga
3. Media massa dan sumber yang diunduh dari internet.
7. Alat Pembelajaran
1. White – board
2. Spidol dan penghapus.
8. Media
1. Gambar (terlampir)
9. Penilaian Hasil Belajar
1. Keaktifan siswa dalam kelompok
2. Keaktifan kelompok dalam diskusi.
3. Tes tertulis.

Mengetahui:

Sulistyorini S.Pd
Guru bidang studi

Pati,

2011

Mareta Rimaningtyas
Peneliti
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Lampiran 3

MATERI
A. Masalah

yang

Timbul

Akibat

Keanekaragaman

Masyarakat

Multikultural
Keanekaragaman

masyarakat

yang

ada

dan

perubahan-perubahan

kebudayaan menimbulkan fenomena baru di masyarakat. Keanekaragaman
merupakan suatu keadaan yang dapat mendatangkan fenomena baru yang
positif atau negatif. Namun jika keduanya kita telusuri dan kita kaji lebih
jauh, merupakan gejala-gejala yang wajar yang terjadi dalam masyarakat
multikultural

dimanapun

berada.

Masalah

yang

timbul

akibat

keanekaragaman dan perubahan kebudayaan adalah:
e.

Konflik
Konflik merupakan suatu proses social disosiatif yang memecah

kesatuan di dalam masyarakat. Meski demikian, telah kita ketahui pula bahwa
suatu konflik tidak selamanya negatif. Konflik pendat misalnya sering
disengaja dalam suatu diskusi agar perbedaan pendapat tentang suatu hal
dapat dikemukakan secara terbuka dan diterima oleh semua orang.
f.

Integrasi
Merupakan dibangunnya interdependensi yang lebih rapat dan erat

antar bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota di
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dalam masyarakat sehingga terjadi penyatuan hubungan yang dianggap
harmonis.
g.

Disintegrasi
Merupakan suatu keadaan dimana tidak ada keserasian pada bagian-

bagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai
organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya.
h.

Reintegrasi
Merupakan suatu pembentukan norma-norma dan nilai baru agar

serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami
perubahan. Reintergrasi atau reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma
dan nilai-nilai baru tersebut telah melembaga dalam diri masyarakat.
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Gambar 1.1:Peme
:Pemerintahan yang merupakan lembaga yang
g menjalankan
men
kekua
kekuasaan,
terlihat baku hantam dan perseturuaan
ruaan karena
k
kalah
memp
mempertahankan
kekuasaanya

LEMBAR DISKUS
ISKUSI SISWA

A. Tugas
1. Berdasarkan
kan gambar
ga
a. Berdasarkan
sarkan gambar faktor apa yang menyebabkan
n dan mempengaruhi
dari keanekaragaman
keanek
masyarakat multikultural ?

b. Gambar
ar tersebut
ter
merupakan salah satu contoh
h dari
dar faktor yang
menyebabk
ebabkan dan mempengaruhi kemajemukan
n bangsa
ban
Indonesia,
bagaimana
imana yang cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia?

2. Buatlah kesimp
esimpulan hasil jawaban soal no 1 lalu presentasik
entasikan di depan
kelas
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Gambar 1.2: Rapat yang terdiri dari berbagai fraksi yang terdapat perbedaan
pendapat, yang pada akhirnya perbedaan pendapat tersebut untuk
mencapai satu tujuan
LEMBAR DISKUSI SISWA
A. Tugas
1. Berdasarkan gambar
a. Berdasarkan gambar faktor apa yang menyebabkan dan mempengaruhi
dari keanekaragaman masyarakat multikultural ?
b. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari faktor yang
menyebabkan dan mempengaruhi kemajemukan bangsa Indonesia,
bagaimana yang cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia?
2. Buatlah kesimpulan hasil jawaban soal no 1 lalu presentasikan di depan
kelas!
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Gambar 1.3: Kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat menjadi
pemicu terjadinya disintegrasi apabila tidak ditangani dengan baik
oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

LEMBAR DISKUSI SISWA
A. Tugas
1. Berdasarkan gambar
a. Berdasarkan gambar faktor apa yang menyebabkan dan mempengaruhi
dari keanekaragaman masyarakat multikultural ?
b. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari faktor yang
menyebabkan dan mempengaruhi kemajemukan bangsa Indonesia,
bagaimana yang cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia?
2. Buatlah kesimpulan hasil hasil jawaban soal no 1 lalu presentasikan di
depan kelas!
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Gambar 1.4: Berdasarkan hubungan timbal balik antara dua faktor yang
berpengaruh positif dan negatif, orang dapat menambah kelancaran
proses pelembagaan dan memperbesar efektivitas menanam dan
mengurangi kekuatan menetang masyarakat.
LEMBAR DISKUSI SISWA
A. Tugas
1. Berdasarkan gambar
a. Berdasarkan gambar faktor apa yang menyebabkan dan mempengaruhi
dari keanekaragaman masyarakat multikultural ?
b. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari faktor yang
menyebabkan dan mempengaruhi kemajemukan bangsa Indonesia,
bagaimana yang cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia?
2. Buatlah kesimpulan hasil jawaban soal no 1 lalu presentasikan di depan
kelas!
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LAMPIRAN

MATERI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada
huruf a, b, c, d atau e!
1. Masyarakat multikultural adalah . . . . .
a. Masyarakat yang mengakui beragam keunikan budaya, tetapi tidak
mengekang kelompok lain
b. Masyarakat yang mengakui beragam budaya, tetapi mendominasi
kelompok lain
c. Masyarakat yang memiliki subkebudayaan yang berbeda
d. Masyarakat yang mengakui keberagaman kelompok lain, tetapi
seringkali mengalami konflik
e. Masyarakat yang terintegrasi dalam satu pemerintahan yang otoriter
2. Intergrasi sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat majemuk
apabila………
a. Pola dan gaya hidup seragam
b. Cara berfikir anggota masyarakat relatif sama
c. Keseimbangan dalam masyarakat dipelihara
d. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama
e. Para pemimpin dapat menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Contoh gerakan disintegrasi sebagai perubahan sosial yang berbentuk
pergolakan daerah dan terjadi setelah orde baru adalah. . . .
a. Gerakan Aceh Merdeka
b. Pemberontakan Darul Islam
c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan
d. Pemberontakan Pemesta di Sulawesi Utara
e. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
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4. Integrasi adalah . . . . .
a. Pengakuan terhadap perbedaan ras di masyarakat
b. Sikap tidak mengakui adanya perbedaan ras
c. Mengakui adanya perbedaan tetapi tidak memberikan perhatian yang
khusus
d. Keinginan untuk hidup terpisah tetapi mengakui adanya perbedaan
e. Tindakan yang tidak mengakui perbedaan tetapi menginginkan hidup
bersama
5. Potensi konflik dalam kemajemukan masyarakat dapat dihilangkan bila
perbedaan yang ada dilandasi oleh . . . . .
a. Mengutamakan kelompok lain daripada kelompok sendiri
b. Mengutamakan kelompok sendiri daripada kelompok lain
c. Keinginan untuk mempelajari setiap perbedaan masyarakat
d. Sikap menghindarkan diri dari konflik
e. Toleransi dan hormat menghormati antar warga yang memiliki perbedaan
6. Apabila konflik dalam masyarakat tidak dapat teratasi, maka pada puncaknya
akan terjadi . . . . .
a. Pemaksaan
b. Asimilasi
c. Akomodasi
d. Disintegrasi
e. Koordinasi
7. Berikut ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kelancaran proses
integrasi sosial masyarakat majemuk, yaitu . . . .
a. Etnosentrisme dan fanatisme
b. Toleransi antarsuku
c. Wilayah dan fanatisme
d. Pemimpin yang cakap dan bijaksana
e. Lembaga pendidikan yang maju
8. Penyangkalan hak-hak suatu kelompok warga negara yang yang sebenarnya
berlaku untuk semua warga, sementara komitmen dan kewajiban yang

102

berlaku bagi semua warga negara tetap dituntut, bahkan lebih daripada warga
negara lainnya merupakan pengertian dari . . . .
a. Diskriminasi
b. Integrasi
c. Konflik
d. Reintegrasi
e. Disintegrasi
9. Dibawah ini adalah alternatif pemecahan masalah konflik antar etnis, kecuali
....
a. Sikap terbuka dan mau menerima kebudayaan orang lain
b. Pandangan primordialisme perlu segera direvisi dan di reformasi
c. Perlu mewaspadai sikap menganggap diri memiliki kebudayaan superior
d. Nilai positif dari budaya orang lain perlu kita timba dan dipelihara demi
kepentingan dan kemajuan bersama
e. Sikap tertutup dan tidak mau tahu terhadap budaya orang lain
10. Potensi konflik dalam kemajemukan masyarakat dapat dihilangkan bila
perbedaan yang ada dilandasi oleh........
a. Mengutamakan kelompok lain daripada kelompok sendiri
b. Mengutamakan kelompok sendiri daripada kelompok lain
c. Keinginan untuk mempelajari setiap perbedaan masyarakat
d. Sikap mengindarkan diri dari konflik
e. Toleransi dan hormat meghormati antar warga yang memiliki perbedaan.
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LAMPIRAN

KUNCI JAWABAN.

A. Soal Pilihan Ganda
1. D
2. E
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. E
10. E
11. C
12. B
13. D
14. C
15. E

Keterangan: Satu soal skor 1

Penilaian =

Skor perolehan A x 100
Skor maksimal (15)
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Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Tanggal Observasi :
Nama Observer

:

Kelas

: XI IPS-2

Skor penilaian

: 4 = sangat baik
3 = baik
2= kurang
1= kurang sekali

No
1

Aktivitas Siswa

Skor

Memperhatikan penjelasan guru atau siswa lainnya
a. Fokus, cermat, antusias dan aktif dalam

4

mengikuti pembelajaran.
b. Fokus, cermat, antusias dan pasif dalam

3

mengikuti kegiatan pembelajaran.

2

c. Fokus, cermat dan kurang antusias

2

d. Fokus dan kurang antusias

1

Bekerjasama dalam kelompok
a. Kelompok bekerja sesuai langkah kerja dan

4

setiap anggota melaksanakan tugasnya
b. Kelompok bekerja sesuai dengan langkah kerja

3

c. Kelompok kurang dapat bekerja sesuai dengan

2

langkah kerja
d. Kelompok bekerja tidak sesuai dengan langkah

1
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kerja
3

Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan
dalam kelompok ahli
a. Responsif , runtut, mudah dipahami dan disertai

4

contoh

4

b. Responsif, runtut dan mudah dipahami

3

c. Responsif dan runtut

2

d. Tidak mengungkapkan gagasan

1

Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan
dalam kelompok asal
a. Responsif , runtut, mudah dipahami dan disertai

4

contoh

5

b. Responsif, runtut dan mudah dipahami

3

c. Responsif dan runtut

2

d. Tidak mengungkapkan gagasan

1

Siswa memberi kesempatan berpendapat kepada
teman dalam kelompok
a. Responsif, menyimak dan tidak memotong

4

pembicaraan

6

b. Responsif dan menyimak

3

c. Kurang memperhatikan

2

d. Tidak responsive

1

Siswa mendengarkan dengan baik ketika teman
berpendapat

7

a. Memperhatikan, menyimak dan mencatat

4

b. Memperhatikan dan menyimak

3

c. Kurang memperhatikan

2

d. Tidak memperhatikan

1

Memberi gagasan yang cemerlang
a. Memahami materi mengorganisasikan ide

4
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mengaitkan dengan keseharian

8

b. Memahami materi dan mengorganisasikan ide

3

c. Memahami materi

2

d. Belum mampu member idea tau gagasan

1

Saling membantu dan menyelesaikan masalah
a. Mengemukakan permasalahan, mengemukakan

4

ide mengaitkan dengan keseharian
b. Mengemukakan permasalahan, mengemukakan

3

ide bersama bergerak menyelesaikan masalah
c. Mengemukakan permasalahan, mengemukakan

2

ide, member tanggapan ide
d. Mengemukan permasalahan tidak ada reaksi
dari anggota kelompok.

1
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Lampiran 4

DAFTAR PRESENSI SISWA

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas/Semester : XI- IPS-2/2
Tahun Ajaran
NO

: 2010-2011

NAMA SISWA

L/P

03/03/11

1

ADI BAYU SUSILO

L

V

2

ADIMAS ADITYA N.S

L

V

3

AFIATUN NADHIRON

P

V

4

AGUNG DIBYO P

L

V

5

AGUS SUTRISNO

L

V

6

AHMAD
THOIFURROHIM

L

V

7

ALI WAHYUDI

L

V

8

ANDIKA WAHTU T.W

L

V

9

ANITHA SUKISTIA N

P

V

10

ARIS WANANDI

L

V

11

BENI SAPTIYANTO

L

V

12

BUDI LISTIONO

L

V

13

CATUR NUR A

L

V

14

DAMALIA RIA LIANA

P

V

15

DIO RIZKY ADITYA

L

V

KETERANGAN
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16

DWI ASTRIYANTI

P

V

17

DWI RATNA SARI

P

V

18

EDI SUSANTO

L

V

19

ERIKO FENDRIA

L

V

20

FATIN AFIFA

P

V

21

FITRIA NUR AFDILILA

P

V

22

GIGIH KENDIRA

P

V

23

IKHLAS SUWITO

L

V

24

IMELSYA REANE N

P

V

25

ITA AGUSNINGTYAS

P

V

26

LENI APRILIANI

P

V

27

LUCKY KURNIA RINI

P

V

28

LUTFIYATUL QORIAH

P

V

29

MELINDA MEGAWATI

P

V

30

MOCHAMAD IQBAL R

L

31

MUHAMAD SOLIKIN

L

32

MUHAMMAD
SYAIFUDIN

L

33

OKY RUDIYANTO

L

34

PULUNG ARI P

L

35

PUTRI WULAN SARI

P

V

36

REDY MAHENDRA

L

V

37

RESTILIANA

P

V

38

RITA YULIANINGSIH

P

V

SAKIT
V
SAKIT

V
SAKIT
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39

ROHUL FACHRYAN M

L

V

40

RUSTIANA
PURDIAWATI

P

V

41

SANTI YULIANA

P

V

42

SATIYA SUWITO

L

V

43

SITI YULAEKAH

P

V

44

SYIAM EFENDI

L

V

45

TEGAR ARI SADEWO

L

V

46

TITIK NUR CAHYANTI

P

V

47

YENI KURNIAWATI

P

V

48

YULIANTO IRAWAN

L

V
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Lampiran 5

Hasil Nilai Aktivitas Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw Pada Pokok Bahasan Masalah Akibat Keanekaragaman Masyarakat
Multikultural

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No Item
1
2
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
4
2
4
4
4
2
3
3
4
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
4
3
4
4
4
4
2
2
3
4
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
4
3
3
3
2
2
3

4
1
3
4
4
4
4
3
3
4
2
1
4
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
4
3
3
3
2
2
3

5
3
3
4
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

6
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4

7
1
2
3
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
2
4
2
2
3

8
2
2
4
3
3
3
4
3
4
4
1
1
4
4
3
3
2
3
4
4
4
4
4
4
2
2
4
3
3

Jumla skor
h
(%)
17
54,83
22
70,96
29
93,54
23
74,19
30
96,77
29
93,54
30
96,77
26
83,87
26
83,87
25
80,64
20
64,51
27
87,09
26
83,87
25
80,64
27
87,09
25
80,64
27
87,09
27
87,09
29
93,54
27
87,09
30
96,77
30
96,77
30
96,77
26
83,87
23
74,19
25
80,64
25
80,64
23
74,19
26
83,87

4

3

3

3

4

4

3

3

27

87,89

kriteria

Rendah
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
SangatTinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Mean

4

4

2

2

3

4

2

4

25

80,64

Tinggi

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,82

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3,68

2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3,4
7
86,
66

23
28
30
28
24
29
25
26
26
31
28
31
24
29
26,42

74,19
90,32
96,77
90,32
77,41
93,54
80,64
83,87
83,87
100,00
90,32
100,00
77,41
93,54

Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tingi
Sangat Tinggi

92,2
2

3
4
3
4
3
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3,0
5
76,
11

1
3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
4
2
4
3,08

95,9
5

3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3,0
8
77,
22

3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
2
2
3,11

%

3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3,1
3
78,
33

77,7
7

77,7
2

82,63
Sangat Tinggi
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Lampiran 6

Nama Daftar Kelompok Asal
Siswa XI IP-2 SMA PGRI 1 Pati

Kelompok Asal I
Kelompok Asal II
1. Fitria Nur Afdilah
1. Mohamad Solikin
2. Eriko Fendria
2. Aguno Dibyo P
3. Iklas Suwito
3. Ahmad T
4. Beni Saptiyanto
4. Damalia Ria L
Kelompok Asal IV
Kelompok Asal V
1. Lutfiyatul Qoriah
1. Anita S. N
2. Andika Wahyu T
2. Titik Nur C
.W
3. Afiatun N
3. Aris Wanandi
4. Ita Agusningtyas
4. Gigih Kendira
Kelompok Asal VII
Kelompok Asal VIII
1. Tegar Ali
1. Ahmad
2. Rohul F.C
Thoifurrohim
3. Edi Susanto
2. Melinda
4. Agus Sutrisno
Megawati
3. Putri Wulan Sari
4. Adimas Aditya
Nur . S
Kelompok Asal X
Kelompok Asal XI
1. Imelsya Reane. N
1. Yulianto
2. Santi Yuliana
2. SyaIm Avandi
3. Budi Listiono
3. Oky Rudianto
4. Satya Suwito
4. Dwi astriani

Kelompo Asal III
1. Siti Yulaekah
2. Dio Rizki A
3. Fatin A
4. Yeni Kurniawati
Kelompok Asal VI
1. Catur Nur. A
2. Adi Bayu. S
3. Ali Wahyudi
4. Rustiana
Purdiawati
Kelompok Asal IX
1. Restiliana
2. Lucky Kurnia R
3. Leni Apriliani
4. Redy Mahendra

Kelompok Asal XII
1. Dwi Ratna Sari
2. Mochamad Iqbal
3. Mohamad
Saifudin
4. Rita Yulianingsih
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Lampiran 7

Kelompok Ahli

Siswa Kelas XI IPS 2 SMA PGRI 1 Pati

Kelompok Ahli 1

Kelompok Ahli II

1. Fitria Nur Afdilah
2. Mohamad Solikin
3. Siti Yulaekah
4. Lutfiyatul Qoriah
5. Anita S. N
6. Catur Nur A
7. Tegar Ali
8. Ahmad Thoifurrohim
9. Restiliana
10. Imelsya Reane
11. Yulianto
12. Dwi Ratna Sari
Kelompok Ahli III

1. Eriko Fendria
2. Agung Dibyo P
3. Dio Riski A
4. Andika Wahyu T. W
5. Titik Nur C
6. Adi Bayu S
7. Rohul F. C
8. Melinda Megawati
9. Lucky Kurnia R
10. Santi Yuliana
11. SyaIm A
12. Mohamad Iqbal
Kelompok Ahli IV

1. Iklas Suwito
2. Ahmat T
3. Fatin A
4. Aris Wanandi
5. Afiatun N
6. Ali Wahyudi
7. Edi Susanto
8. Putri Wulan Sari
9. Leni Apriliani
10. Budi Listyono
11. Oky Rudianto
12. Muhamad Saifudin

1. Beni Saptiyanto
2. Damalia Ria L
3. Yeni Kurniawati
4. Gigih Kendira
5. Ita Agusningtyas
6. Rustiana Purdiawati
7. Agus Sutrisno
8. Adimas Aditya Nur S
9. Redy Mahendra
10. Satya Suwito
11. Dwi Atriyani
12. Rita Yulianingsih
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Lampiran 8

HASIL RANGKUMAN KELOMPOK AHLI

Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok Ahli 1
1. Berdasarkan Gambar:
a. Berdasarkan gambar 1 yang diakibatkan dari keanekaragaman
masyarakat multikultural yaitu konflik politik dapat dilihat dari
gambar yang terjadi baku hantam ditandai dengan aksi protes.
Fenomena tersebut dapat kita lihat dan saksikan bersama dari
berita-berita di media massa, baik cetak maupun elektronik.
Pemerintahan terlihat baku hantam dan perseteruan karena kalah
mempertahankan pendapatnya masing-masing.
b. Cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia untuk terhindar
dari akibat keanekaragaman masyarakat multikultural berdasarkan
konflik yaitu memperkokoh kerjasama, melakukan tawar-menawar
untuk melakukan kompromi saling menghargai dan saling percaya
guna mendapatkan suatu tujuan dari kesepakatan.
2. Kesimpulan gambar 1 yang diakibatkan dari keanekaragaman masyarakat
multikultural yaitu konflik politik dapat dilihat dari gambar yang terjadi
baku hantam ditandai dengan aksi protes. melestarikan kemajemukan
bangsa Indonesia untuk terhindar dari akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural
melakukan

berdasarkan
tawar-menawar

konflik

yaitu

untuk

memperkokoh kerjasama,

melakukan

kompromi

saling

menghargai dan saling percaya guna mendapatkan suatu tujuan dari
kesepakatan.
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Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok Ahli 2

1. Berdasarkan Gambar:
a. Berdasarkan

gambar

2

masalah

yang

diakibatkan

dari

keanekaragaman masyarakat multikultural yaitu integrasi. Integrasi
adalah

penyatuan

bangsa

Indonesia

yang

tetap

menjaga

keanekaragaman fisik dan social budaya sebagai bagian dari
kekayaan

bangsa

Indonesia.

Berdasarkan

gambar

terdapat

perbedaan-perbedaan setiap kelompok atau individu yang berbeda
disatupadukan untuk mencapai tingkat yang harmonis, stabil dan
terjadi ketenangan untuk meperoleh tujuan yang sama.
b. Cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia dari akibat
keanekaragaman

berdasarkan

integrasi

yaitu

dengan

memperhatikan faktor-faktor sosial yaitu tujuan yang ingin dicapai
bersama, system sosial yang mengatir tindakan mereka, dan system
sanksi sebagai pengontrol atas tindakan-tindakan mereka.
2. Kesimpulan gambar 2 masalah yang diakibatkan dari keanekaragaman
masyarakat multikultural yaitu integrasi. Berdasarkan gambar terdapat
perbedaan-perbedaan setiap kelompok atau individu yang berbeda
disatupadukan untuk mencapai tingkat yang harmonis, stabil dan terjadi
ketenangan untuk meperoleh tujuan yang sama.

Cara melestarikan

kemajemukan bangsa Indonesia dari akibat keanekaragaman berdasarkan
integrasi yaitu dengan memperhatikan factor-faktor sosial yaitu tujuan
yang ingin dicapai bersama, system sosial yang mengatir tindakan mereka,
dan system sanksi sebagai pengontrol atas tindakan-tindakan mereka.
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Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok Ahli 3

1. Berdasarkan gambar
a. Berdasarkan gambar 3 yang diakibatkan dari keanekaragaman masyarakat
multikultural yaitu disintergrasi dapat dilihat dari gambar yang
merupakan kawasan permukiman kumuh yang berada dibantaran sungai,
hal tersebut menunjukkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam
masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya disintregrasi apabila tidak
ditangani dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara bersamasama. Jika suatu masyarakat telah tampak adanya kesenjangan sosial
akibat kemiskinan daerah permukiman kumuh tersebut dapat dipastikan
bahwa didalamya tidak akan terjadi pola kehidupan yang serasi lagi.
b. Cara melestarikan kemajemukkan bangsa Indonesia untuk terhindar dari
disintergrasi yaitu suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil,
diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna
memperkukuh integrasi

nasional dengan cara; membangun dan

menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu,
menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun
konsensus, membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan
norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa, merumuskan
kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek
kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi
semua pihak, semua wilayah, upaya bersama dan pembinaan integrasi
nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta
efektif.
2. Kesimpulan dari gambar 3, masalah yang diakibatkan masyarakat multikultural
adalah disintegrasi, dapat dilihat dari gambar yang merupakan kawasan
permukiman kumuh yang berada dibantaran sungai, hal tersebut menunjukkan
kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat menjadi pemicu
terjadinya disintregrasi apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah
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dan masyarakat secara bersama-sama. Cara melestarikan kemajemukkan
bangsa Indonesia untuk terhindar dari disintergrasi yaitu suatu upaya
pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan
kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional
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. Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok Ahli 4

1. Berdasarkan gambar
a. Berdasarkan gambar 4 akibat dari keanekaragaman masyarakat
multikultural yaitu reintegrasi. Gambar tersebut terlihat suatu
lembaga yang tertera papan

“Badan Pelaksanaan Reintegrasi

Damai Aceh”, merupakan badan pelaksanaan efektivitas menanam
hasil yang positif dengan organisasi dan metode di dalam
menanamkan suatu lembaga dan tertibnya system penanaman
sesuai dengan kebudayaan masyarakat.
b. Cara melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia dengan adanya
reintegrasi yaitu dengan efektivitas menanam hasil yang positif
dengan penggunaan tenaga manusia, alat, organisasi, dan metode di
dalam menanamkan lembaga baru. Semakin besar kemampuan
tenaga manusia, alat-alat yang dipakai organisasi, dan tertibnya
system penanaman sesuai dengan kebudayaan masyarakat, semakin
besar pula hasil yang dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru.
2. Kesimpulan

gambar

4

akibat

dari

keanekaragaman

masyarakat

multicultural yaitu reintegrasi. Gambar tersebut terlihat suatu lembaga
yang tertera papan “Badan Pelaksanaan Reintegrasi Damai Aceh”, Cara
melestarikan kemajemukan bangsa Indonesia dengan adanya reintegrasi
yaitu dengan efektivitas menanam hasil yang positif dengan penggunaan
tenaga manusia, alat, organisasi, dan metode di dalam menanamkan
lembaga baru.
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Lampiran 9

SMA PGRI I PATI
DAFTAR NILAI HASIL POST –TES
POKOK BAHASAN MASALAH AKIBAT KEANEKARAGAMAN
MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas/Semester : XI- IPS-2/2
Tahun Ajaran
NO

: 2010-2011

NAMA SISWA

NILAI Keterangan

1

ADI BAYU SUSILO

7

Tuntas

2

ADIMAS ADITYA N.S

7

Tuntas

3

AFIATUN NADHIRON

9

Tuntas

4

AGUNG DIBYO P

7

Tuntas

5

AGUS SUTRISNO

7

Tuntas

6

AHMAD
THOIFURROHIM

9

Tuntas

7

ALI WAHYUDI

9

Tuntas

8

ANDIKA WAHTU T.W

7

Tuntas

9

ANITHA SUKISTIA N

7

Tuntas

10

ARIS WANANDI

7

Tuntas

11

BENI SAPTIYANTO

8

Tuntas

12

BUDI LISTIONO

8

Tuntas
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13

CATUR NUR A

7

Tuntas

14

DAMALIA RIA LIANA

8

Tuntas

15

DIO RIZKY ADITYA

7

Tuntas

16

DWI ASTRIYANTI

7

Tuntas

17

DWI RATNA SARI

8

Tuntas

18

EDI SUSANTO

7

Tuntas

19

ERIKO FENDRIA

9

Tuntas

20

FATIN AFIFA

7

Tuntas

21

FITRIA NUR AFDILILA

9

Tuntas

22

GIGIH KENDIRA

7

Tuntas

23

IKHLAS SUWITO

9

Tuntas

24

IMELSYA REANE N

8

Tuntas

25

ITA AGUSNINGTYAS

8

Tuntas

26

LENI APRILIANI

8

Tuntas

27

LUCKY KURNIA RINI

8

Tuntas

28

LUTFIYATUL QORIAH

7

Tuntas

29

MELINDA MEGAWATI

7

Tuntas

30

MOCHAMAD IQBAL R

31

MUHAMAD SOLIKIN

7

Tuntas

32

MUHAMMAD
SYAIFUDIN

33

OKY RUDIYANTO

8

Tuntas

34

PULUNG ARI P

35

PUTRI WULAN SARI

8

Tuntas
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36

REDY MAHENDRA

7

Tuntas

37

RESTILIANA

8

Tuntas

38

RITA YULIANINGSIH

7

Tuntas

39

ROHUL FACHRYAN M

8

Tuntas

40

RUSTIANA
PURDIAWATI

7

Tuntas

41

SANTI YULIANA

7

Tuntas

42

SATIYA SUWITO

7

Tuntas

43

SITI YULAEKAH

7

Tuntas

44

SYIAM EFENDI

8

Tuntas

45

TEGAR ARI SADEWO

8

Tuntas

46

TITIK NUR CAHYANTI

8

Tuntas

47

YENI KURNIAWATI

7

Tuntas

48

YULIANTO IRAWAN

8

Tuntas
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Lampiran 10

PEDOMAN WAWANCARA

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN

KOOPERATIF

TIPE

JIGSAW

PADA

MATA

PELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA PGRI 1 PATI
No Fokus

Indikator

Item Pertanyaan

Penelitian
1

Penerapan model RPP
pembelajaran
kooperatif

1. Apa materi yang digunakan
dalam mengajar telah sesuai

tipe

jigsaw

pada

proses

belajar

dengan RPP
2. Bagaimana penggunaan media
dalam mengajar.

mengajar
Sosiologi.
Pelaksanaan

a. Bagaimana peran guru sebagai

dalam

fasilitator dalam proses belajar

menerapkan

mengajar

model

model pembelajaran kooperatif

pembelajaran

tipe jigsaw:

Kooperatif tipe
jigsaw

dengan

a) Dalam

penerapan

pembentukan

kelompok
b) Dalam

pemecahan

masalah.
c) Pengambilan keputusan
b. Bagaimana guru membimbing
kelompok-kelompok

belajar

pada saat siswa mengerjakan
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tugas.
c. Bagaimana peran guru sebagai
evaluator dalam proses belajar
mengajar

dengan

penerapan

model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada pokok bahasan
masalah

akibat

keanekaragaman

dalam

masyarakat multikultural.
2

Aktivitas
dalam

siswa Proses
proses Pembelajaran

a.

Apakah

dalam

proses

belajar

mengajar dengan penerapan model

belajar mengajar

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

Sosiologi

terdapat

saling

ketergantungan

secara individu.
b. Apakah siswa dapat dipertanggung
jawabkan secara individu pada
proses belajar mengajar dengan
penerapan model pembelajaraan
kooperatif tipe jigsaw pada pokok
bahasan

masalah

keanekaragaman

akibat
dalam

masyarakat multikultural.
c. Apakah

dalam

proses

belajar

mengajar dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
siswa dapat berbagi kepemimpinan.
d. Apakah

dalam

proses

belajar

mengajar dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
siswa dapat menekankan tugas dan
kebersamaan antar siswa.
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e. Bagaimana efektivitas belajar pada
kelompoknya

dalam

ketepatan

waktu mengerjakan tugas dengan
penerapan

model

pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw pada pokok
bahasan

masalah

keanekaragaman

akibat
masyarakat

multicultural.
Penilaian

a. Bagaimana penilaian guru pada
setiap

siswa

dalam

penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw dalam:
a) Memperhatikan penjelasan
guru atau siswa lainya
b) Bekerjasama

dalam

kelompok
c) Siswa

mengemukakan

pendapatnya secara lisan
dalam kelompok ahli
d) Siswa

mengemukakan

pendapatnya secara lisan
dalam kelompok asal
e) Siswa member kesempatan
berpendapat kepada teman
dalam kelompok
f)

Siswa

mendengarkan

dengan baik ketika teman
berpendapat.
g) Memberi
cemerlang

gagasan

yang
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h) Saling

membantu

dan

menyelesaikan masalah.

Hambatanhambatan
dalam
penerapan
model
pembelajaran
Kooperatif tipe
jigsaw

a. Bagaimana

sikap

siswa

dalam

menyampaikan:
a) Pendapat
b) memberikan argumentasi
c) memberikan kritik
d) mengajukan pertanyaan
e) cara penyampaian dalam
penggunaan bahasa dalam
diskusi
b. Bagaimana aktivitas siswa
1) dalam kelompok
2) bertanggung

jawab

terhadap tugasnya
3) berbagi pemikiran
4) menyampaikan pendapat
5) keberanian tampil
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Lampiran 11

Pedoman Wawancara untuk Guru Mata Pelajaran Sosiologi
Nama

:

Tanggal :

Jenis kelamin :

Indikator

: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Item Pertanyaan:
1.

Menurut anda apakah materi yang digunakan dalam mengajar telah sesuai
dengan RPP?

2.

Bagaimana menurut anda apakah penggunaan media dalam mengajar telah
sesuai pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat
multikultural?

3.

Menurut anda apakah pengorganisasian urutan materi telah sesuai RPP?

Indikator

: Pelaksanaan dalam menerapkan model pembelajaran Kooperatif
tipe jigsaw

Item pertanyaan:
4.

Bagaimana menurut anda peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajar
mengajar dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw:
a) Dalam pemecahan masalah.
b) Pengambilan keputusan

5.

Bagaimana menurut anda guru membimbing kelompok-kelompok belajar
pada saat siswa mengerjakan tugas?
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6.

Bagaimana menurut anda peran guru sebagai evaluator dalam proses belajar
mengajar dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada
pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural?

Indikator

: Pros Pembelajaran

Item Pertanyaan:
7.

Apakah menurut anda dalam proses belajar mengajar dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terdapat saling ketergantungan
secara individu?

8.

Apakah menurut anda siswa dapat dipertanggung jawabkan secara individu
pada proses belajar mengajar dengan penerapan model pembelajaraan
kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman
masyarakat multikultural?

9.

Apakah menurut anda dalam proses belajar mengajar dengan penerapan
model

pembelajaran

kooperatif

tipe

jigsaw

siswa

dapat

berbagi

kepemimpinan?
10. Apakah menurut anda dalam proses belajar mengajar dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa dapat menekankan tugas
dan kebersamaan antar siswa?
11. Bagaimana menurut anda ketrampilan sosial dari setiap siswa dalam proses
belajar mengajar dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw?
12. Bagaimana efektivitas belajar pada kelompoknya:
a) Ketepatan waktu mengerjakan tugas.
b) Hasil yang diperoleh

dengan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw.
Indikator: Hambatan-hambatan dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw
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Item Pertanyaan:
13. Bagaimana menuru andat sikap siswa dalam menyampaikan:
a) pendapat
b) memberikan argumentasi
c) memberikan kritik
d) mengajukan pertanyaan
e) cara penyampaian dalam penggunaan bahasa dalam diskusi

14. Bagaimana menurut anda aktivitas siswa
a) Memperhatikan penjelasan guru atau siswa lainya
b) Bekerjasama dalam kelompok
c) Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dalam kelompok
ahli
d) Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dalam kelompok
asal
e) Siswa member kesempatan berpendapat kepada teman dalam
kelompok
f)

Siswa mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat.

g) Memberi gagasan yang cemerlang
h) Saling membantu dan menyelesaikan masalah.

Indikator

: Penilaian

Item Pertanyaan:
15. Bagaimana menurut anda penilaian pada setiap siswa dalam penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam:
a) menyampaikan pendapat
b) memberikan argumentasi
c) memberikan kritik
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d) mengajukan pertanyaan
e) cara menggunakan bahasa dalam menyampaikan pendapat
terhadap temani
Indikator

: Hasil Penilaian

Item Pertanyaan:
16. Bagaimana nilai yang diperoleh setiap siswa berdasarkan:
1) aspek kognitif (pos-tes).
2) aktivitas siswa pada proses belajar mengajar dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
17. Bagaimana nilai rata-rata siswa dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman
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Lampiran 12

Pedoman Wawancara untuk Siswa Kelas XI IPS-2
Nama

:

Tanggal :

Jenis kelamin :
PERTANYAAN:
1.

Media apa saja yang digunakan guru anda dalam proses belajar mengajar
sosiologi?

2.

Apakah dengan penerapan model pembelajran kooperatif tipe jigsaw pada
pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural
membuat anda lebih memahami dalam mempelajari mata pelajaran sosiologi?

3.

Apakah menurut anda menjadi lebih aktif dalam menyampaikan pendapat,
berdiskusi, memberikan kritik, mengajukan pertanyaan dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada proses belajar mengajar
Sosiologi dari pada pembelajaran konvensional?

4.

Menurut anda mana yang lebih efektif pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
atau pembelajaran konvensional pada proses belajar mengajar Sosiologi pada
pokok bahasan masalah akibat keanekaragaman masyarakat multikultural?

5.

Apakah dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw anda dapat
memahami pokok bahasan?

6.

Apakah anda percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya untuk
menerangkan kepada siswa lain?

7.

Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw nilai
evaluasi anda memenuhi standar kriteria kelulusan?
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