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ABSTRAK 

 

Sutrisno, Ahmad. 2013. Efektivitas Model Pembelajaran Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Prodi TAV SMK YPT Kota Tegal 

Pada Pokok Bahasan Memperbaiki TV Penerima. Skripsi, Jurusan Teknik Elektro 

FT Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. FR. Sri Sartono, M.Pd. dan 

Drs. Samiyono, M.T. 

 

Dalam dunia pendidikan masih terdapat paradigma lama yaitu proses 

pembelajaran hanya berjalan satu arah saja, guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar. Ketidaksesuaian guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat 

dapat menyebabkan motivasi siswa dalam belajar menjadi berkurang dan siswa 

cenderung tidak tertarik pada proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan 

antara lain dengan menerapkan model pembelajaran inovatif yang mungkin siswa 

belum pernah mengalami sehingga siswa akan merasa tertarik pada pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui hasil belajar siswa kelas XI 

Prodi TAV SMK YPT Kota Tegal pada pokok bahasan memperbaiki TV 

penerima dengan model pembelajaran Jigsaw dan ingin mengetahui efektivitas 

model pembelajaran Jigsaw pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Prodi TAV 2 SMK 

YPT Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah soal pos tes di 

tiap akhir siklus; aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran; kinerja guru 

dalam menerapkan pembelajaran Jigsaw, dan tanggapan siswa serta tanggapan 

guru. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif persentase, dan 

analisis deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan baik aktivitas siswa, 

kinerja guru dan ketuntasan belajar yaitu dari siklus I aktivitas siswa secara 

klasikal sebesar 70,8%, kinerja guru dalam pembelajaran 70%, ketuntsan hasil 

belajar siswa secara klasikal 63% dengan rata-rata hasil belajar 68,9. Siklus II 

aktivitas siswa secara klasikal 74%, kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 

87,5%, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 75% dengan rata-rata 

hasil belajar sebesar 77,1, dan pada siklus III aktivitas siswa secara klasikal 

sebesar 81,6%, kinerja guru dalam pembelajaran sbesar 95%, ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal sebesar 92% dengan rata-rata hasil belajar sebesar 86. 

Simpulan penelitian ini yaitu bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima 

di kelas XI TAV 2 SMK YPT kota Tegal, dan model pembelajaran Jigsaw sangat 

efektif diterapkan pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima. 

 

Kata kunci: Aktivitas siswa, hasil belajar siswa, model pembelajaran Jigsaw 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan masih terdapat paradigma lama yaitu proses 

pembelajaran hanya berjalan satu arah saja, guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar. Ketidaksesuaian guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat 

dapat menyebabkan motivasi siswa dalam belajar menjadi berkurang dan siswa 

cenderung tidak tertarik pada proses pembelajaran. Salah satu tolok ukur 

keberhasilan guru adalah bila dalam pembelajaran mencapai hasil yang optimal. 

Hasil yang optimal adalah siswa mampu mencapai nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan  Minimal) dalam suatu pokok bahasan tertentu. Keberhasilan ini 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar. Hasil belajar siswa SMK YPT Kota Tegal kelas XI Prodi TAV pada 

pokok bahasan memperbaiki TV penerima selama ini diketahui masih banyak 

yang belum mencapai nilai KKM.  

Komunikasi dua arah secara timbal balik sangat diharapkan dalam proses 

belajar mengajar demi tercapainya sasaran hasil belajar yang optimal. Untuk 

mencapai kondisi yang demikian maka perlu adanya fasilitator yaitu guru yang 

memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa 

secara aktif sekaligus membangun motivasi siswa dalam belajar. Upaya yang 

dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan metode pengajaran inovatif yang 

1 
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mungkin siswa belum pernah mengalami sehingga siswa akan merasa tertarik 

pada pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pelajaran produktif  

kompetensi kejuruan kelas XI Teknik Audio Video SMK YPT Kota Tegal, 

diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar 

di kelas, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah metode 

ceramah, pembelajaran lebih berpusat pada guru sebagai sumber utama belajar. 

Guru pernah mencoba menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan 

pemahaman, akan tetapi usaha tersebut belum dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Hasil belajar masih belum mencapai nilai KKM. Hal ini dikarenakan 

kurangnya keaktifan serta motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tampak 

bahwa siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. 

Kurangnya aktivitas siswa yang dapat diamati antara lain hanya sebagian kecil 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan dan sebagian besar siswa masih takut 

untuk mengemukakan pendapat dan ramai sendiri. Saat diskusi terlihat hanya 

beberapa siswa yang aktif berdiskusi sedangkan yang lain sebagai pendengar. 

Siswa cenderung kurang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran. 

Umumnya mereka masih bergantung pada teman-temannya yang lain, sehingga 

siswa terkesan tidak siap dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan bahwa 

setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran masih saling menunjuk teman untuk 

berpendapat atau menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh gurunya.  

Selain itu materi yang tersampaikan belum dapat dipahami siswa dengan 

baik. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa masih kurang optimal. Hasil belajar 
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siswa dikatakan baik, apabila nilai siswa pada pokok bahasan tertentu adalah 71 

atau lebih. Sedangkan hasil belajar yang kurang baik apabila nilai siswa kurang 

dari 71. Ketentuan ini berdasarkan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

pada sekolah yang bersangkutan. 

Penelitian ini berusaha memberikan solusi kepada guru Elektro khususnya 

guru mata pelajaran kompetensi kejuruan kelas XI Teknik Audio Video SMK 

YPT Kota Tegal untuk menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Beberapa 

penelitian sebelumnya tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil 

belajar menunjukkan bahwa hasil belajar akademik pada kelas kooperatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar individual atau 

kompetitif (Wulandari 2005). Sehingga dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif pada penelitian ini diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai yang 

antara lain berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, 

dan pada saat yang sama meningkatkan hasil belajarnya. 

Pada penelitian sebelumnya (Setiyawati 2005), dijelaskan bahwa dengan 

pembelajaran kooperatif yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada siswa 

peran aktif siswa dan guru dalam menciptakan suatu lingkungan belajar yang 

kondusif yang sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hasil-hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa teknik-teknik pembelajaran kooperatif lebih unggul 

dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman 

belajar individual atau kompetitif.  

Pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Jigsaw, dengan pertimbangan model pembelajaran Jigsaw adalah 
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pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan melibatkan 

banyak siswa sehingga dimungkinkan bagi siswa yang kesulitan akan tertolong 

dan materi yang sulit akan lebih mudah untuk dipahami. Selain itu dengan 

pembelajaran ini akan lebih menarik perhatian siswa dikarenakan pembelajaran 

semacam ini belum pernah digunakan di dalam kelas sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dalam memahami konsep-konsep Elektro dan 

meminimalisasi tingkat kesulitan belajar pada pokok bahasan memperbaiki TV 

penerima.  

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian yang bekerja 

sama dengan guru Elektro khususnya guru mata pelajaran kompetensi kejuruan 

Teknik Audio Video SMK YPT Kota Tegal untuk mencoba memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw 

pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Dengan demikian diajukan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS 

MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS XI PRODI TAV SMK YPT KOTA TEGAL PADA 

POKOK BAHASAN MEMPERBAIKI TV PENERIMA”. 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat didefinisikan 

bahwa hasil belajar siswa kelas XI Prodi Teknik Audio Video SMK YPT Kota 

Tegal pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima masih kurang optimal, hasil 

belajar siswa masih banyak yang dibawah nilai KKM dan siswa kurang terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Kurangnya aktifitas siswa disebabkan oleh guru  

yang masih kurang bervariasi dalam memilih model pembelajaran, guru hanya 

menggunakan metode ceramah, maka pembelajaran akan menjadi berpusat pada 

guru. Selain faktor guru, kekurangaktifan siswa juga dapat disebabkan oleh faktor 

siswa itu sendiri, hal ini dapat ditunjukan dengan adanya siswa yang masih takut 

untuk mengeluarkan pendapat, dan ramai sendiri dalam kerja kelompok. 

2. Pembatasan Masalah 

  Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah keefektifan 

model pembelajaran Jigsaw dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

XI Prodi Teknik Audio Video SMK YPT Kota Tegal pada pokok bahasan 

memperbaiki TV penerima. Karena model pembelajaran Jigsaw merupakan model 

pembelajaran yang paling sederhana dan melibatkan banyak siswa sehingga 

dimungkinkan bagi siswa yang kesulitan akan tertolong dan materi yang sulit 

akan lebih mudah untuk dipahami. Model pembelajaran Jigsaw juga sudah 

terbukti efektif dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. 
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3. Rumusan Masalah 

  Pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima ini, siswa diharapkan 

mampu memperbaiki pesawat TV penerima hitam putih maupun TV warna, siswa 

juga dapat memahami teknik reparasi TV penerima sesuai dengan prosedur, serta 

mampu mengukur tagangan-tegangan kerja pada masing-masing titik ukur yang 

ada pada pesawat TV penerima. Untuk itu diajukan rumusan masalahan sebagai 

berikut : 

a. sejauh mana hasil belajar siswa kelas XI Prodi TAV SMK YPT Kota 

Tegal  pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw? 

b. sejauh mana efektivitas pembelajaran dapat mencapai ketuntasan belajar, 

keaktifan siswa, kinerja guru, dan tanggapan siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. ingin mengetahui hasil belajar siswa kelas XI SMK YPT Kota Tegal pada 

pokok bahasan memperbaiki TV penerima dengan model pembelajaran 

Jigsaw, 

2. ingin mengetahui efektivitas model pembelajaran Jigsaw dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa menjadi optimal dan dapat mencapai 

nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada pokok bahasan 

memperbaiki TV penerima.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat model pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, maupun sekolah.  

1. Manfaat Bagi siswa 

a. Dapat belajar dengan lebih aktif dan menyenangkan, sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik. 

b. Dapat meningkatkan cara berfikir siswa secara kritis dalam 

memecahkan suatu masalah. 

c. Dapat meningkatkan kesiapan dan tanggung jawab siswa dalam 

menerima pelajaran. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Memberikan alternatif  model pembelajaran yang lebih kreatif dan   

inovatif. 

b. Dapat mempermudah dalam penyampaian pokok bahasan 

memperbaiki TV penerima. 

c. Dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas guru, karena guru 

diharapkan  mampu menerapkan model dan strategi pembelajaran 

dengan baik untuk semua materi pelajaran. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas prestasi dan kualitas lulusan siswa disekolah, sehingga 

lulusannya mampu bersaing dengan lulusan dari sekolah lain.  
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memudahkan dalam 

memahami serta mendapatkan pengertian yang jelas tentang judul “Efektivitas 

Model Pembelajaran Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

Prodi TAV SMK YPT Kota Tegal Pada Pokok Bahasan Memperbaiki TV 

Penerima”, maka diperlukan adanya penjelasan yang terperinci, yaitu:  

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna, atau ada 

efeknya. Menurut Mulyasa (2009) efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi 

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional. Dalam hal ini yang dimaksud efektivitas adalah pengaruh dari 

pembelajaran Jigsaw dapat mencapai indikator kenerja yang meliputi ketuntasan 

belajar, keaktifan siswa, kinerja guru, tanggapan siswa dan tanggapan guru 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

2. Model Pembelajaran Jigsaw  

Menurut Nunuk (2009) model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. Sedangkan menurut Isjoni (2011) 

pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran 

untuk mencapai prestasi yang maksimal. 
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Model pembelajaran Jigsaw merupakan pembelajaran dengan menekankan 

kegiatan belajar kelompok. Pada model ini terdapat dua macam kelompok yaitu 

kelompok asal dan kelompok ahli.  

3. Hasil Belajar 

Menurut Anni et al. (2007) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang 

terjadi tergantung dari apa yang dipelajari oleh si pembelajar. 

4. Siswa Kelas XI Prodi TAV SMK YPT Kota Tegal 

Siswa kelas XI Prodi TAV merupakan subjek penelitian yang akan 

dilakukan. Prodi TAV adalah singkatan dari Program Studi Teknik Audio Video 

yang merupakan salah satu Program Studi yang ada di SMK YPT Kota Tegal. 

5. Pokok Bahasan Memperbaiki TV Penerima 

Pokok bahasan memperbaiki TV penerima merupakan materi yang 

dipelajari pada kelas XI semester IV Program Studi Teknik Audio Video SMK 

YPT Kota Tegal. Pokok bahasan memperbaiki TV penerima  ini merupakan 

kompetensi dasar (KD) dari standar kompetensi (SK) memperbaiki sistem 

penerima televisi. Materi yang dipelajari dalam materi ini adalah memperbaiki TV 

penerima, teknik reparasi TV penerima, dan mengukur tegangan kerja pada 

masing-masing titik ukur yang ada pada TV penerima. 

Dengan demikian maksud judul di atas adalah untuk mengetahui 

efektivitas mengajar menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan peningkatan 

hasil belajar siswa kelas XI Program Studi Teknik Audio Video SMK YPT Kota 

Tegal pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian Awal Skripsi 

Halaman judul, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto dan Persembahan, 

Kata Pengantar, Abstrak, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar, Daftar 

lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

Kajian teori yang memuat tentang teori-teori yang 

mendukung terhadap alasan pemilihan judul. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Seting penelitian, Variabel Penelitian, Rancangan 

Penelitian, Prosedur Penelitian, Data dan Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Indikator 

kinerja. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Analisis Data Penelitian, Pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

    Kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Daftar pustaka, lampiran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian belajar 

Konsep belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi, 

diantaranya yaitu: 

a. Belajar merupakan proses dimana suatu organisme merubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman (Gagne dan Berliner dalam 

Anni et al. 2007). 

b. Belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil 

dari   praktik atau pengalaman (Morgan et al. dalam Anni et al. 2007). 

c.  Belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman (Slavin dalam Anni et al. 2007). 

d. Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu 

tidak berasal dari proses pertumbuhan (Gagne dalam Anni et al. 2007). 

Menurut Anni et al. (2007) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia yang mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi manusia. Sedangkan 

menurut Sardiman (2011) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 
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penampilan dengan serangkaian kegiatan mislanya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Demikian pula menurut Slameto 

(2010) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari pengertian di atas tampak bahwa konsep tentang belajar mengandung 

tiga unsur utama yaitu : 

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena sebuah pengalaman  

c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen 

(Anni et al. 2007). 

Menurut Teori Belajar Konstruktivisme, belajar adalah lebih dari sekedar 

mengingat. Siswa yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang 

telah dipelajari, mereka harus bisa menyelesaikan masalah, menemukan sesuatu 

untuk dirinya, dan berkutat dalam berbagai gagasan. Guru bukanlah orang yang 

mampu memberikan pengetahuan kepada siswa, sebab siswa yang harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Sebaliknya tugas 

guru yang paling  utama adalah:  

a. memperlancar siswa dengan cara mengajarkan  cara-cara membuat 

informasi bermakna dan relevan dengan siswa, 

b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan gagasannya sendiri, 
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c. menanamkan kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya 

sendiri.  

Dari pengertian di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang di dalamnya melibatkan manusia secara orang 

perorang sebagai satu kesatuan organisasi sehingga terjadi perubahan yang berasal 

dari pengalaman yang meliputi perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan 

keterampilan yang bersifat permanen. 

2. Unsur-Unsur Belajar 

Menurut Gagne yang dikutip (dalam Anni et al. 2007) belajar merupakan 

suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud 

adalah pembelajar, rangsangan, memori, dan respon. Pembelajar disini dapat 

berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan peserta latihan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. 

Faktor tersebut yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  

a. Faktor intern 

Faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap kegiatan belajarnya, ketika kesehatannya memburuk maka 
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proses belajarnya juga akan terganggu. Sama halnya dengan cacat tubuh, siswa 

yang memiliki cacat tubuh akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. 

2) Faktor Psikologis 

Adapun yang dapat digolongkan dalam faktor psikologis meliputi 

inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Intelegensi 

adalah faktor kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui hasil dan mempelajari dengan cepat. Perhatian 

yaitu keaktifan jiwa atau sekumpulan obyek dalam hal ini proses belajar. Minat 

yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Bakat yaitu kemampuan untuk belajar. Motif yaitu yang menjadi 

penyebab berbuat. Kematangan yaitu kesediaan untuk memberikan respon atau 

reaksi dalam belajar. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi  dua yaitu kelelahan jasmani 

dan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Hal ini terjadi karena kekacauan 

substansi sisa pembakaran dalam tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat adanya 

kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk sesuatu menjadi 

hilang. Dari hal di atas dapat dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi 

belajar. 
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b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

1) Faktor Keluarga 

Faktor keluarga berhubungan dengan bagaimana cara orang tua mendidik 

anaknya, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

Hal-hal yang mempengaruhi siswa dalam masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.  

4. Pembelajaran 

Menurut Isjoni (2011) pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik. Sedangkan menurut Surya yang dikutip dalam (Isjoni 

2011) pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan oleh 
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individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Dengan demikian pembelajaran merupakan perubahan 

tingkah laku yang disebabkan oleh peserta didik itu sendiri dari hasil interaksi 

dengan lingkungan belajaranya. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta 

dapat berlaku di manapun dan kapanpun.  

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat 

belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan ( aspek kognitif ), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap ( aspek 

afektif ), serta keterampilan ( aspek psikomotor ) seorang peserta didik.  

Beberapa komponen yang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

a. Siswa 

Seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 
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b. Guru 

Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya 

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

c. Tujuan 

Pernyataan tentang perubahan perilaku ( kognitif, psikomotorik, afektif ) 

yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

d. Materi Pelajaran 

Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

e. Metode 

Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 

f. Media 

Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

g. Evaluasi 

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

5. Hasil Belajar 

Menurut Anni et al. (2007) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang 

terjadi tergantung dari apa yang dipelajari oleh si pembelajar. Meningkatnya hasil 
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belajar adalah usaha ke arah menambah atau memperbaiki hasil dari perbuatan 

belajar. Sedangkan menurut Gagne yang dikutip dalam (Anni et al. 2006) hasil 

belajar merupakan sesuatu yang ada/terbentuk oleh perilaku belajar. Dengan 

demikian hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap 

dan keterampilan.  

Menurut Bloom dalam (Arikunto S. 2009) hasil belajar diklasifikasikan 

menjadi tiga ranah yaitu: 

a. hasil belajar ranah kognitif 

yaitu merupakan hasil belajar intelektual atau pengalaman (kognisi), 

b. hasil belajar ranah afektif 

yaitu merupakan hasil belajar yang sasarannya meliputi/menyangkut 

sikap, penghargaan, nilai, dan emosi, 

c. hasil belajar ranah psikomotorik 

yaitu merupakan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 

Menurut Bloom yang dikutip (dalam Anni et al. 2007) untuk mendapatkan 

hasil belajar kognitif seseorang memiliki 6 (enam) tingkatan kognitif, yaitu:  

a.  Pengetahuan (knowledge) 

Yaitu sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi (materi 

pembelajaran) yang telah dicapai sebelumnya. 

b. Pemahaman (Comprehention) 

Yaitu sebagai kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. 

Hal ini ditunjukan melalui penerjemahan materi pembelajaran. 
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c. Penerapan (application) 

Yaitu penerapan yang mengacu pada kemampuan menggunakan 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Ini 

mencakup penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-

prinsip,dalil dan teori. 

d. Analisis (analysis) 

Yaitu mengacu pada kemampuan memecahkan materi ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencakup 

identifikasi bagian-bagian, analisis antar bagian, dan mengenali prinsip-

prinsip pengorganisasian,  

e. Sintesis (synthesisa) 

Yaitu mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencakup komunikasi yang 

unik (tema atau percakapan), perencanaan operasional (proposal), atau 

seperangkat hubungan yang abstrak (skema untuk mengklasifikasi 

informasi), 

f.  Penilaian (evaluation) 

Yaitu mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi 

pembelajaran untuk tujuan tertentu. 

  Hasil belajar merupakan bukti keberhasilan siswa dimana setiap kegiatan 

belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Penilaian hasil belajar 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar dan 

pembelajaran telah berjalan secara efektif. Keefektifan pembelajaran akan tampak 
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pada kemampuan siswa dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Dari 

segi guru, penilaian hasil belajar akan memberikan gambaran mengenai 

keefektifan mengajarnya, apakah pendekatan dan media yang digunakan mampu 

membantu siswa mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. 

6. Model pembelajaran kooperatif 

Menurut Saptono (2003) pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

pembelajaran yang menitikberatkan pada pengelompokkan siswa dengan tingkat 

kemampuan akademik yang berbeda ke dalam kelompok-kelompok kecil.  

Kepada siswa diajarkan ketrampilan-ketrampilan khusus agar dapat bekerja sama 

dengan baik dalam kelompoknya, seperti menjelaskan kepada teman 

sekelompoknya, menghargai pendapat teman, berdiskusi dengan teratur, siswa 

yang pandai membantu yang lebih lemah. Sedangkan menurut Slavin dalam 

(Isjoni 2011) pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Demikian pula 

menurut Sunal dan Hans dalam (Isjoni 2011) pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk 

memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses 

pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan 

untuk memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai 

pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. 
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Menurut Lungdren yang dikutip (dalam Isjoni 2011) unsur-unsur dasar 

dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri 

sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu tipe pembelajaran yang 

dicirikan oleh adanya struktur tugas, tujuan dan pembelajaran kooperatif. Siswa 

yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerjasama 

dalam mengerjakan tugas bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan 

usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. 
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Dalam  pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang 

dapat diterapkan, yaitu diantaranya: STAD (Student Teams Achievement 

Divisions), Jigsaw, TGT (Team Games Tournament), GI (Group 

Investigation),Rotating Trio Exchange, dan Group Resume. 

Menurut Saptono (2003) bahwa ada 4 prinsip pembelajaran kooperatif jika kita 

ingin menerapkannya, yaitu: 

a. Terjadinya saling ketergantungan secara positif (positive interdependence) 

Siswa saling berkelompok, saling bekerja sama dan mereka menyadari 

bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. 

b. Terbentuknya tanggung jawab personal (individual accountability) 

Setiap anggota kelompok merasa bertanggung jawab untuk belajar dan 

mengungkapkan pendapatnya sebagai sumbang saran dalam kelompok.  

c. Terjadinya keseimbangan dan keputusan bersama dalam satu kelompok 

(equal  participation) 

Dalam kelompok tidak hanya seorang atau orang tertentu saja yang 

berperan, melainkan ada keseimbangan antar personal dalam kelompok.  

d. Interaksi tatap muka secara menyeluruh (simultaneous interaction) 

Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing secara 

proporsional dan secara simultan mengerjakan tugas atau menjawab 

pertanyaan. 

Menurut Herlambang & Haryanto (2009) keuntungan jangka panjang yang dapat 

diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.  
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b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, ketrampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan.  

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.  

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen.  

e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois.  

f. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa selanjutnya.  

g. Meningkatkan rasa saling percaya kepada teman.  

h. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif.  

i. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain.  

j. Meningkatkan kebiasaan berteman tanpa memandang dari sisi etnis, 

golongan, agama dan lainnya.  

7. Model pembelajaran Jigsaw  

Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni 2011).          

Model pembelajaran jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson dan 

teman-teman di Universitas Texas pada tahun  kurun waktu 1971 sampai 1978. 

Mereka mengembangkan model tersebut berdasarkan karakteristik kelas yang 

sangat heterogen dari segi latar belakang sosial. Pada model Jigsaw ini terdapat 2 

macam kelompok, yaitu kelompok asal/dasar dan kelompok ahli (Saptono 2003). 
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Menurut Arends yang dikutip dalam (Herlambang dan Haryanto 2009) 

pembelajaran Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 

beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan 

bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota 

lain dalam kelompoknya. Menurut Yuzar dalam (Isjoni 2011) dalam pembelajaran 

Jigsaw siswa belajar kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang, heterogen dan 

bekerjasama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab secara 

mandiri.  

Jigsaw dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang adil kepada 

semua siswa. Demikian juga memberikan kesempatan yang sama untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan 

kepada setiap siswa untuk mempelajari bagian materi ajar sehingga ia akan 

menjadi ahli dibidangnya. Keahlian yang dimilliki tersebut kemudian dibelajarkan 

kepada rekannya di kelompok lain. Rekannya di kelompok lain juga mempelajari 

materi ajar yang lain dan menjadi ahli di bidangnya. Interaksi yang terjadi adalah 

pola pembelajaran saling berbagi (share).  Setiap siswa akan memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi karena memiliki keahlian tersendiri yang diperlukan 

siswa lain. Setiap siswa akan merasa saling memerlukan dan tergantung dengan 

siswa lain. 

Pola distribusi siswa dalam kelompok Jigsaw adalah diawali dengan 

pembentukan kelompok asal. Dari kelompok asal kemudian didistribusikan ke 

kelompok ahli untuk mempelajari bidang tertentu sampai menjadi ahli. Siswa di 

kelompok ahli kemudian kembali ke kelompok asal untuk berbagi tentang ilmu 
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yang sudah didapatkan melalui presentasi sederhana. Di kelompok asal siswa 

yang sudah ahli akan bertemu dengan siswa lain yang ahli di bidang lain untuk 

saling berbagi menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru.  

Dengan pola distribusi kelompok tersebut akan terjadi ketergantungan 

positif dengan teman kelompoknya. Rasa tanggung jawab antar anggota kelompok 

untuk memenangkan kuis pada akhir kegiatan menjadi tantangan bersama. 

Dengan demikian setiap anggota kelompok akan termotivasi untuk membuat 

rekan dalam kelompok asal memahami bagian materi untuk dapat menjawab 

permasalahan yang diberikan guru. Model pembelajaran tersebut membuat setiap 

komponen pembelajaran berelaborasi secara interaktif.  Tantangan yang motivatif 

menyebabkan interaksi antara media, sumber belajar dan siswa meningkat.  

Model pembelajaran Jigsaw memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan model pembelajaran Jigsaw (Siti 2012) adalah sebagai berikut : 

a. Siswa lebih aktif karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi 

dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. 

b. Siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih 

dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. 

c. Siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi 

tersebut kepada teman kelompok belajarnya. 

d. Materi yang diberikan dapat merata. 

e. Meningkatkan kerja sama kelompok. 
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Kelemahan pembelajaran Jigsaw (Siti 2012) adalah sebagai berikut. 

a.  Waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran relatif lama. 

b. Jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang mumpuni (luas) metode 

sulit dijalankan mengingat siswa harus beberapa kali berpindah dan 

berganti kelompok. 

Pada model pembelajaran Jigsaw ini terdapat kelompok asal dan kelompok 

ahli. Menurut Herlambang dan Haryanto (2009) hubungan antara kelompok asal 

dan kelompok ahli seperti pada gambar 1. 

 

Kelompok Asal 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kelompok Ahli 

 

Gambar 1.  Hubungan kelompok asal dan kelompok ahli dalam 

  pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Sumber : Sigit Pramono H & Haryanto. 2009 “Pencapaian Kompetensi 

Mahasiswa D3 Teknik Elektro Pada Mata Kuliah Praktek Sistem 

Mikroprosesor Dengan Metode Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Jigsaw”. Jurnal Edukasi@Elektro Vol. 5,No.1, Maret 2009, hal 79-90 
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Menurut Nunuk (2009) langkah model pembelajaran jigsaw adalah 

sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi atas beberapa kelompok tiap kelompok terdiri dari 5-6 

orang dengan kemampuan yang heterogen, jumlah anggota dalam 

kelompok asal menyesuaikan dengan  jumlah bagian materi pelajaran 

yang akan dicapai. 

2) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah 

dibagi bagi menjadi beberapa sub bab. 

3) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

4) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama 

bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. 

5) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya 

(kelompok asal atau kelompok gigi gergaji) bertugas mengajar teman-

temannya. 

6) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan 

berupa kuis individu. 
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8. Tinjauan mengenai pokok bahasan memperbaiki TV penerima 

Memperbaiki TV penerima merupakan materi yang harus dipelajari di 

kelas XI Program Studi Teknik Audio Video SMK YPT Kota Tegal pada 

semester IV (genap). Standar kompetensi dari pembelajaran ini adalah siswa 

mampu memperbaiki sistem penerima TV hitam putih maupun warna pada saat 

terjadi kerusakan yang mungkin disebabkan kesalahan pemakaian oleh pengguna, 

karena usia pakai televisi yang sudah lama dan juga karena gangguan dari 

lingkungan luar seperti gangguan petir, sedangkan kompetensi dasarnya adalah 

memperbaiki TV penerima. Materi yang dipelajari adalah memperbaiki TV 

penerima, memahami teknik reparasi TV penerima, dan mengukur tegangan kerja 

pada masing-masing titik ukur TV penerima. TV yang digunakan pada pokok 

bahasan memperbaiki TV penerima disini adalah TV warna yang masih 

menggunakan TV tabung CRT (Cathode Ray Tube). 

a. Tuner 

Fungsi utama tuner adalah untuk menala frekuensi yang berisi informasi-

informasi/data-data yang diterima oleh antene berupa carier/frekuensi radio yang 

dipancarkan kemudian frekuensi yang tertala tersebut diubah menjadi frekuensi 

baru yang dinamakan frekuensi IF (Intermediate Frequency). 

Metode untuk menghasilkan IF umumnya menggunakan metode mixing 

(pencampuran/heterodyning) dengan osilator lokal, selisih pengurangan atau 

penjumlahan antara frekuensi lokal dengan frekuensi yang ditala tersebut 

dinamakan IF yang umumnya besarnya jauh sekali di bawah dari 2 frekuensi yang 

dicampur tersebut. 
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Besarnya frekuensi IF yang dihasilkan tuner sangat bervariasi, paling 

sering dijumpai sekitar 38,9MHz, kadang ada juga yang 44MHz. Frekuensi IF 

inilah yang akan diproses/didekoder oleh rangkaian IF hingga akhirnya dihasilkan 

gambar, suara atau informasi-informasi lain misalnya data teletext, 

multiplex/nicam dan lain-lain. Bentuk tuner dapat dilihat pada gambar 2 di bawah 

ini : 

 

                                

Gambar 2. Tuner TV warna 

(untuk melihat letak tuner pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 

Kerusakan-kerusakan pada tuner diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak bisa menangkap gelombang, penyebabnya antara lain : yang 

pertama, pin antena lepas, untuk mengeceknya tinggal membuka 

penutup/casing tuner. Biasanya hanya dengan solder ulang. Kedua, 

AGC (Automatic Gain Control) yang tidak bekerja, prinsip dasar AGC 

adalah memberikan tegangan bias kepada tuner yang besar tegangannya 

disesuaikan secara otomatis oleh kuatnya sinyal yang masuk. Semakin 

besar/kuat sinyal yang masuk, semakin kecil tegangan pada pin AGC. 
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Dan yang ketiga, IF out tidak ada yang mungkin disebabkan rusaknya 

blok mixer. 

2. Gelombang bergeser, sering disebabkan karena varaktor tidak lagi 

mampu mempertahankan nilainya, juga sering disebabkan oleh sistem 

AFT (Automatic Fine Tuning) pada bagian IF yang bermasalah. 

3. Tidak bisa diset/dipilih band-nya, sistem band swith umumnya 

menggunakan dioda, dengan dioda yang bocor, dapat menyebabkan 

bocornya tegangan ke pemilih band yang lain. 

b. Audio Output 

Sinyal audio yang dihasilkan oleh blok SIF (Sound Intermediate 

Frequency) tidak dapat langsung di umpankan ke speaker. Sinyal tersebut harus 

melalui tahap-tahap penguatan, pemrosesan, limiting dan filtering yang cukup. 

Tujuan pemrosesan sinyal audio tersebut untuk menjamin bahwa audio yang 

dihasilkan masih dalam skala yang mudah ditangkap oleh telinga secara natural, 

jadi semakin natural semakin bagus sistem audio dari perangkat televisi. 

Sedangkan fitur-fitur tambahan seperti sub woofer, surround, pengatur 

nada dan lain-lain hanya sebatas kosmetik dari suatu produk. Meskipun bertujuan 

sebagai kosmetik, aspek-aspek naturalnya sangat dipertahankan. Dua sistem audio 

pada televisi yang sering ditemui adalah sistem audio mono dan stereo. 

Desain-desain pada sistem audio TV mono pada umumnya tidak 

menggunakan pengatur nada, yang ada hanya pengatur volume saja. Pengatur 

volume ini dapat ditemukan dibagian IF dan kadang juga ada yang dibagian 

amplifier (misalnya AN5265) seperti terlihat pada lampiran 30. 



31 

 

 

 

Pin 4 IC tersebut merupakan pin masukan kontrol volume, semakin tinggi 

tegangan yang masuk ke pin tersebut, semakin besar penguatannya. Untuk 

mendukung muting, pin 3 berfungsi sebagai muting input. 

Dalam desain audio amplifier pada perangkat televisi yang sangat 

dihindari adalah efek pump-out yang buruk. Efek ini ditimbulkan karena amplifier 

menarik banyak daya dari power supply, sehingga dapat mengganggu supply 

tegangan untuk blok-blok yang lain dalam TV. Umumnya efek pump-out ditandai 

dengan berkendutnya layar/gambar dengan irama mengikuti suara speaker, 

semakin keras suara, semakin terasa perubahan gambarnya. 

Tegangan kerja dari amplifier dan impedansi speaker sering ditemukan 

dalam nilai yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 12 s/d 20V dan impedansi speaker 

16 ohm, hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya kualitas output dari sistem 

amplifier seperti yang dikehendaki (natural dan cukup keras) dengan penggunaan 

daya yang seirit mungkin. Gambar blok audio output dapat dilihat pada gambar 3 

di bawah ini : 

                                

 

 

 

 

 

          Gambar 3. Audio output 

(untuk melihat letak blok audio out pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 
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c. Horisontal output 

Pada blok output horisontal, terdapat 4 komponen/blok utama, yaitu, 

driver, transistor final (sering disebut TR horisontal), FBT (Flyback Transformer), 

dan yoke horisontal. Pulsa signal horisontal dari osilator horisontal dikuatkan oleh 

driver horisontal yang kemudian dikuatkan lagi oleh transistor horisontal. 

Transistor horisontal akan memberi pulsa pada lilitan primer FBT sehingga akan 

muncul tegangan-tegangan di lilitan sekunder FBT. Selain itu, pulsa-pulsa pada 

output transistor horisontal diumpankan ke yoke horisontal untuk membelokkan 

elektron pada tabung/CRT secara mendatar (horisontal) dalam siklus/periode 

tertentu. 

Blok output horisontal disupply oleh tegangan B+ dari power supply, yang 

kemudian oleh FBT diubah/diproses untuk menghasilkan tegangan-tegangan 

lainnya yang dibutuhkan (misalnya tegangan aux dan tegangan amplifier vertikal). 

Gambar blok horisontal dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:  

                  

                        Gambar 4. Horisontal output 

(untuk melihat letak blok horisontal pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 
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Kerusakan yang paling sering terjadi adalah kerusakan pada tidak awetnya 

transistor final horisontal antara lain : 

1. Bila transistor mati dalam hitungan kurang dari 3 detik diiringi suara 

seperti bocornya tegangan HV (High Voltage) yang berlebihan (krak) 

dan transistor masih dingin, cek kapasitor snubber (kapasitor pada kaki 

kolektor ke ground). 

2. Bila transistor mati dalam waktu sekitar 10 detik sampai 1 menitan, 

diawali dengan meningkatnya suhu transistor secara cepat dan diiringi 

dengan menurunnya tegangan B+ secara signifikan, cek FBT, cek yoke 

horisontal. 

3. Bila transistor mati dalam waktu antara 5 menit s/d 2 jam cek B+, cek 

yoke, cek pergeseran fasa/frekuensi horisontal yang mungkin disebabkan 

oleh trobelnya osilator (kristal) atau bagian driver, cek apakah transistor 

yang dipasang cocok dan tidak dalam kondisi overdrive (R Basis-Emitor 

molor), cek beban-beban pada sekunder FBT, cek juga sistem AFC 

(Automatic Frequency Control)/sinkronisasi. 

4. Bila transistor mati lebih dari 2 jam, cek transistornya, cek kesesuaian 

bias transistor yang dipasang dengan kondisi rangkaian, kasus ini sering 

terjadi jika penggantian tipe lain yang tidak sesuai/lebih rendah 

kualitasnya. Cek juga blok driver horisontal terlebih pada transistor dan 

komponen sekitar trafo driver horisontal (terlebih pada elko-elko blok 

horisontal). 
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d. Vertikal output 

Blok vertikal output berfungsi untuk menguatkan sinyal vertikal dari IC 

jungle untuk diumpankan ke yoke vertikal. Yoke vertikal ini akan mengatur 

pembelokan elektron secara vertikal. 

Persyaratan utama penguat vertikal harus mampu menguatkan sinyal gigi 

gergaji secara linear. IC-IC vertikal didesain khusus untuk tugas ini. Sebenarnya 

IC penguat vertikal tidak jauh berbeda dengan penguat/amplifier audio. Mulai dari 

cara kerja hingga sistem tegangan supplynya. Yang paling berbeda adalah 

bandwidth dari penguat itu sendiri, yaitu hanya sekitar 40 s/d 400Hz pada penguat 

vertikal. 

Selain berfungsi sebagai penggerak yoke vertikal, blok ini juga 

mengeluarkan sinyal vertikal pulse yang digunakan untuk sinkronisasi vertikal 

dan sinkronisasi OSD (On Screen Display). V-Pulse umumnya diambil dari pin 

Pump-Out pada IC vertikal, meski tidak menutup kemungkinan untuk mengambil 

V-Pulse dari output atau dari input vertikal. Gambar blok vertikal dapat dilihat 

pada gambar 5 di bawah ini:  

 

                       

 

 

 

 

Gambar 5. Vertikal output 

(untuk melihat letak blok vertikal pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 
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Kerusakan-kerusakan pada blok vertikal output diantaranya sebagai berikut: 

1) Garis putih horisontal (mendatar). 

2) Gambar kurang penuh atau terlalu penuh ke atas/bawah. 

3) Gambar bergulung (scrolling) ke atas/bawah. 

4) Tinggi gambar tidak linear, atau disertai dengan melipatnya gambar pada 

posisi atas/bawah. 

5) Gambar terbalik. 

6) Timbul garis-garis dengan posisi tetap atau acak. 

7) Gambar seperti gelombang, hanya ditengah layar. 

e. CRT dan yoke defleksi 

CRT (Cathode Ray Tube) atau disebut juga tabung sinar katoda, berprinsip 

dasar menembakkan elektron menuju anoda (plat yang ada di depan layar). 

Dibutuhkan besar tegangan yang cukup agar elektron dapat berpindah 

(tertembakkan). Elektron yang berpindah akhirnya mendarat pada lapisan 

fluor/phosphor pada bagian depan CRT. Fluor/phosphor ini akan 

berpendar/menyala bila menangkap elektron dan akhirnya akan timbul 

bintik/gambar pada bagian lain kaca (depan/bagian sisi pengamat). 

1) Katoda (R G dan B) 

Elemen/plat katoda merupakan sumber elektron utama. Tegangan pada 

plat ini diatur oleh transistor output RGB. Semakin tinggi tegangan 

pada elemen ini, semakin sedikit jumlah elektron yang ditembakkan. 3 

buah plat ini masing-masing mengeluarkan elektron Red (merah), 

Green (hijau) dan Blue (biru)/RGB. 
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Dalam pemrosesan sinyal video oleh IC chroma menghasilkan 3 sinyal 

warna RGB, sinyal RGB ini kemudian dikuatkan oleh blok penguat 

RGB untuk menggerakkan plat RGB pada CRT. Besar elektron yang 

berpindah/tertembak menimbulkan arus katoda. Arus katoda ini 

disensor dan diproteksi untuk menghindari terjadinya overshoot yang 

dapat memperpendek umur CRT sekaligus memproteksi kuantitas emisi 

sinar X yang dikeluarkan oleh CRT. 

2) Anoda High Voltage (HV) 

Plat katoda merupakan negatifnya CRT dan elektron mengalir dari 

katoda menuju anoda. Tegangan/beda potensial pada plat anoda harus 

mencukupi supaya plat katoda mengemisikan elektron menuju ke plat 

anoda. Tegangan pada plat anoda disupply dari sekunder FBT dengan 

melalui kabel HV yang oleh para bengkel sering disebut sebagai kop 

anoda (kabel dari FBT yang terbesar dengan ujung karet silikon). 

3) Heater 

Selain beda potensial yang cukup, plat katoda juga perlu dipanaskan. 

Tujuan pemanasan ini agar plat katoda dapat menghasilkan emisi 

elektron dan menembakkan elektron meski dengan HV yang rendah. 

Semakin panas heater, semakin mudah bagi elektron untuk berpindah, 

juga semakin sedikit tegangan HV yang dibutuhkan. 

4) Screen Grid (G2) 

Elektron yang keluar dari plat katoda dikumpulkan bersama-sama 

dengan elektron dari G1 (ingat, G1 juga negatif). Beda tegangan antara 
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G1 dan G2 (screen) secara praktis dapat mengatur kuantitas elektron 

yang menuju ke anoda (bagian depan CRT). Semakin tinggi tegangan 

pada plat G2, semakin besar elektron dari G1 yang akan diteruskan. 

Perbedaan utama plat G1 dengan plat katoda (RGB) adalah pada 

tegangannya, bila tegangan RGB besarnya tergantung video, maka 

tegangan pada G1 adalah tetap (dan dijaga selalu negatif). Begitu juga 

elektron yang keluar dari G1 juga tetap. 

5) Focus Grid (G3) 

Kuantitas elektron yang keluar dari G1 dan katoda perlu diperuncing, 

tegangan pada plat G3 mengatur tingkat focus dari elektron yang 

keluar. Tegangan focus ini bernilai tertentu tergantung kondisi CRT. 

Plat focus bekerja mirip dengan kaca pembesar (lup) yang mempunyai 

jarak focus tertentu.  

Gambar 6a merupakan bentuk fisik CRT, gambar 6b merupakan gambar yoke 

defleksi dan gambar 6c merupakan gambar rangkaian  CRT.  

      
  a. bentuk fisik   b. Yoke defleksi 
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           c. rangkaian CRT   

     Gambar 6. Gambar CRT 

                        Sumber : (www.zaenalelectronic.blogspot.com) 

(untuk melihat letak CRT pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 

Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada bagian CRT dan yoke defleksi 

diantaranya yaitu : 

a) Tidak ada gambar, layar gelap, tegangan HV ada dan suara ada. 

Cek status setelan kontras dan brightness mungkin dalam posisi 0. Cek 

apakah filamen heater menyala, bila menyala, cek tegangan pada G2. 

bila tidak menyala, cek resistor heater dan sumber tegangan heater. 

Bila tegangan G2 tidak ada, cek apakah pin G2 CRT konslet terhadap 

pin G1. Cek apakah tegangan pada katoda RGB harus dapat mengikuti 

setelan brightness, bila brightness dinaikkan, tegangan pada katoda 

RGB akan turun. 

b) Terlihat garis seperti buku (garis retrace terlihat), dengan atau tanpa 

gambar (blank putih). Coba set ulang brightness dan contrass. Cek 

tegangan G2 yang mungkin terlalu tinggi. Cek apakah tegangan katoda 

RGB terlalu rendah, bila terlalu rendah, cek tegangan apakah penguat 

RGB bermasalah. Cek juga bagian sinkronisasi vertikal (v pulse) atau 

pada beberapa model bisa juga disebabkan vertikal yang tidak bekerja.  

http://www.zaenalelectronic.blogspot.com/
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Bila blanking terdiri satu warna saja, cek apakah salah satu katoda 

konslet terhadap G1. 

c) Gambar terlalu redup. 

Cek tegangan G2, cek tegangan HV, cek apakah blok penguat RGB 

mampu menurunkan tegangan secara signifikan bila diset pada 

brightness tertinggi, cek juga jalur ABL (Automatic Blanking Limiter). 

d) Gambar menjalar/mblobor bila kontras/brightness dinaikkan.  

Hal ini disebabkan karena CRT sudah lemah, coba naikkan tegangan 

heater 1 atau 2 volt, tetapi cara ini semoga tahan lama. 

e) Gambar ada tetapi tertutupi oleh gambar mirip serat-serat kayu secara 

random, cek elko pada jalur tegangan supply katoda RGB. 

f) Gambar tampil lama, tidak focus, cek soket CRT, cek tegangan fokus 

dari FBT. 

g) Katoda konslet dengan G1 atau heater. 

Bila salah satu katoda konslet/bocor terhadap G1 atau heater 

menimbulkan kerusakan polos hijau, biru atau merah disertai dengan 

munculnya garis-garis retrace (seperti screen yang terlalu tinggi). 

Besar bocoran/hambatan ini dapat diukur dengan ohmmeter. Bila 

konslet terhadap heater, dapat diakali dengan membuat tegangan 

supply untuk heater secara tersendiri dengan ground (gnd) yang 

terpisah dari ground lainnya. Bila konslet terhadap G1, sebaiknya 

dilakukan penggantian CRT karena biasanya kerusakan konslet dengan 

G1 terjadi pada CRT yang berumur cukup tua. 
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f. Power supply 

Pada desain TV saat ini ditemui menggunakan power supply dengan 

switch mode, bukan transformator reguler/tradisional jadi sebut saja SMPS TV 

(Switch Mode Power Supply). SMPS TV yang paling sederhana harus mampu 

mensupply/mengeluarkan tegangan B+, tegangan standby (v_standby) dan 

tegangan audio amplifier. Sebelum menjadi v_standby umumnya melalui tahap-

tahap regulasi terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan tegangan standby yang 

diperlukan, misalnya 5V atau 3,3V. Tegangan standby inilah yang mensupply 

microcontroller (IC program). Sedangkan B+ dari SMPS mensupply blok 

horisontal (FBT), dari trafo FBT inilah dikeluarkan supply-supply yang digunakan 

oleh blok-blok yang lain, misalnya vertikal output dan v-aux. Konfigurasi sumber 

dan jalur supply berbeda-beda tiap desain, merk atau model. Meski satu merk 

sekalipun kadang ditemui sumber supply blok output vertikal bersumber dari 

SMPS pada model tertentu dan pada model yang lain ditemukan bersumber dari 

FBT. 

Desain kemampuan daya maksimal SMPS disesuaikan dibuat seefisien 

mungkin yaitu sangat mendekati konsumsi beban keseluruhan. Beban-beban pada 

TV, secara umum dapat diurutkan berdasarkan besar arusnya dari yang terbesar 

yaitu audio amplifier, v-aux (tegangan untuk IC chroma, tuner, accessories), 

supply B+, vertikal, v-standby dan supply katoda. Banyaknya model SMPS yang 

ditemui dan untuk mempermudah dalam hal perbaikan SMPS dan analisa 

kerusakan maka secara umum dibagi menjadi 2 jenis SMPS, yaitu SMPS yang 

dapat distandby (dikontrol) dan SMPS online. 
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1) SMPS Online 

Ciri utama SMPS jenis ini adalah mengeluarkan tegangan yang tetap 

meski TV dimatikan dengan remote (standby), terkadang tegangan 

outputnya terukur lebih tinggi ketika standby daripada ketika ON. TV-TV 

sasis china sering ditemui menggunakan SMPS jenis ini. Kelebihan TV 

yang memakai SMPS jenis ini adalah kemudahan dalam perbaikannya 

karena adanya kepastian besar B+ dan tegangan outputnya. Meski tanpa 

beban, SMPS tetap bekerja mengeluarkan tegangan yang tetap sehingga 

error amp tetap bekerja, sebagai akibatnya error amp akan lebih cepat 

bergeser/tidak stabil. 

2) SMPS yang dapat distandby 

Konsumsi daya pada TV dibuat seminim dan seirit mungkin.  

Penggunaan arus pada TV ketika standby juga diperhitungkan, harus 

sekecil mungkin, bahkan ada beberapa produsen yang mengklaim bahwa 

daya yang dibutuhkan ketika standby berkisar 3 s/d 8W. Cara yang boros 

biaya dan tenaga yaitu dengan membuat power supply tersendiri 

menggunakan trafo/SMPS yang difungsikan sebagai supplier tegangan 

standby. Atau cara yang paling efektif dan murah adalah dengan 

mengontrol SMPS utama dari televisi itu sendiri. SMPS yang dapat 

distandby mempunyai 2 kondisi tegangan output yang berbeda. Ketika 

standby, tegangan output terukur jauh sekali dari normalnya (bahkan 

sampai dalam kondisi berdenyut/goyang secara normalnya). SMPS diset 

untuk mengeluarkan tegangan sekecil mungkin ketika standby. Cara yang 
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paling sering dilakukan adalah dengan mengeset blok error amp pada 

SMPS supaya SMPS mengeluarkan besar tegangan yang sesuai ketika 

standby atau ON. Sedangkan error amp adalah sub blok pada SMPS yang 

mengatur/menentukan tegangan output dari SMPS.  

g. Optocoupler 

  Photocoupler atau sering disebut optocoupler (photo/optic = cahaya, 

coupler = penghubung) pada dasarnya terdiri dari 2 komponen dalam satu 

kemasan, yaitu LED dan phototransistor (transistor peka cahaya). Cahaya dari 

LED tersebut dijatuhkan ke bidang penerimaan transistor pada jarak yang cukup 

sehingga transistor dapat bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang dipancarkan 

dari LED. Pada sistem SMPS, optocoupler digunakan sebagai penghubung antara 

sub blok error amp (sekunder) dengan blok primer SMPS (nyetrum). Gambar 

optocoupler dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini:  

                                

Gambar 7. Optocoupler 

                                Sumber : (www.k-electrocircuit.blogspot.com) 

(untuk melihat letak optocoupler pada rangkaian bisa dilihat pada lampiran 31) 

 

 



43 

 

 

 

B. Kerangka Berfikir 

1. Hasil belajar siswa pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima akan 

lebih optimal setelah proses pembelajaran dilakukan dengan model 

pembelajaran Jigsaw. 

2. Efektivitas pembelajaran pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima 

dengan model pembelajaran Jigsaw dapat mencapai indikator kinerja yang 

meliputi ketuntasan belajar, keaktifan siswa, kinerja guru, tanggapan siswa 

dan tanggapan guru terhadap kegiatan pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XI TAV 2 semester 2 

tahun ajaran 2012/2013 SMK YPT Kota Tegal yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi 

Kota Tegal dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa.  

B. Variabel Penelitian 

  Faktor-faktor yang diteliti meliputi : 

a. Faktor guru, yang diamati adalah kinerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw, apakah sudah sesuai atau belum dengan langkah-

langkah yang tertulis dalam rencana pembelajaran. 

b. Faktor siswa, yang diamati adalah aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dan mengukur hasil belajar siswa. 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (action 

research) yang terdiri atas 3 siklus. Apabila pada siklus ke-I indikator yang 

ditentukan belum tercapai maka dilakukan siklus ke-II. Apabila pada siklus ke-II 

indikator yang ditentukan belum juga tercapai maka dilakukan siklus ke-III. 

Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) 

pelaksanaan (acting), 3) pengamatan (observating), dan 4) refleksi (reflecting). 
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Hasil refleksi pada siklus I digunakan untuk penyempurnaan tindakan pada siklus 

II, dan hasil refleksi siklus II digunakan untuk penyempurnaan tindakan siklus III.  

Rancangan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan dengan 

Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 8. Skema Rancangan Kegiatan Penelitian 

  Sumber : Arikunto S. dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta:Bumi  

                            Aksara. hal 74 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan penelitian.  

1. Tahap persiapan  

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan analisis 

akan penyebab masalah melalui wawancara dengan guru produktif 

kejuruan TAV dan pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas.  

b. Bersama dengan guru kelas menentukan bentuk solusi pemecahan 

masalah berupa penerapan model pembelajaran Jigsaw pada pokok 

bahasan memperbaiki TV penerima.  

c. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan silabus yang di dalamnya menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw. 

d. Membuat soal diskusi yang nantinya dipergunakan oleh siswa sebagai 

bahan diskusi kelompok. 

e. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati jalannya 

proses pembelajaran. Lembar observasi terdiri atas lembar observasi 

aktivitas siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran.  

f. Menyiapkan lembar kuesioner tanggapan siswa tentang model 

pembelajaran Jigsaw. 

g. Menyiapkan lembar wawancara tanggapan guru tentang model 

pembelajaran Jigsaw. 
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h. Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes kognitif siklus I, II dan III yang 

terdiri dari 20 pilihan ganda. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Setiap siklus dalam penelitian ini memuat 4 langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi.  

Siklus I  

a. Perencanaan  

1) Menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Menyiapkan lembar diskusi siswa. 

3) Menyiapkan alat evaluasi. 

4) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa.  

5) Menyiapkan lembar observasi kinerja guru.   

6) Menyiapkan angket tanggapan siswa.  

7) Menyiapkan lembar wawancara untuk tanggapan guru. 

8) Pembentukan kelompok. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru melaksanakan apersepsi terhadap materi yang terkait dengan pokok 

bahasan Televisi sebagai langkah awal untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang 

bersangkutan.  

2) Guru menyampaikan tujuan yang dicapai dalam pembelajaran tersebut.  

3) Guru menjelaskan pokok bahasan TV penerima secara garis besar.  
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4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-6 siswa, tiap siswa diberi nomor, setiap anggota 

kelompok diberi satu bagian materi yang telah dipilih untuk dipelajari 

dan dikuasai. 

5) Guru memberikan suatu permasalahan, pertanyaan dalam bentuk teks.  

6) Masing-masing siswa dalam kelompok asal yang sama mempelajari 

materi yang berbeda satu sama lain. 

7) Siswa dari kelompok asal yang mempelajari materi yang sama, 

selanjutnya berkumpul dengan anggota kelompok lain guna membentuk 

kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, mereka membahas materi yang 

sama. 

8) Setelah selesai berdiskusi, setiap anggota dari kelompok ahli harus 

kembali ke kelompok asalnya. Anggota kelompok ahli dengan masing-

masing materi yang dikuasai memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompoknya. 

9) Guru memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas agar guru dapat menyamakan persepsi tentang 

materi yang dipelajari. 

10) Mengembalikan suasana kelas seperti semula dan memberikan 

pertanyaan kepada siswa sekiranya ada persoalan yang tidak terpecahkan 

dalam diskusi kelompoknya. 

11) Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan secara acak kepada siswa 

untuk mengecek pemahaman mereka tentang materi yang dibahas 
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melalui pembelajaran Jigsaw dengan menyebutkan nomornya, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai yang dipangggil mengacungkan tangannya 

dan mencoba untuk menjawab pertanyaan Dalam memanggil satu 

nomor, guru secara acak menyebut nomor dari 1-n (n adalah banyaknya 

kelompok dalam siswa). 

12) Membuat kesimpulan. 

13)  Guru melakukan evaluasi hasil belajar untuk siklus I.  

c. Pengamatan 

1) Mengamati aktivitas siswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) 

menggunakan lembar observasi.  

2) Mengamati kinerja guru dalam PBM menggunakan lembar observasi.  

3) Pengisian kuesioner tanggapan siswa dan wawancara dengan guru terhadap 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. 

d. Refleksi  

Hasil tahap observasi yang meliputi aktivitas siswa selama PBM, 

ketrampilan mengajar guru, hasil evaluasi siklus pertama dan juga kendala-

kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran, dikaji ulang guna 

mengetahui perubahan yang terjadi selama menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw. Hasil analisis data dalam tahap ini digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan siklus berikutnya. 
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Siklus II  

Pada dasarnya dalam penelitian ini, bentuk tindakannya sama pada tiap-

tiap siklus, yaitu siklus I, II, dan III. Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil 

refleksi dari siklus I, pada siklus ini dilakukan perbaikan dari kekurangan yang 

ada pada siklus I. Siklus III dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus II, 

pada siklus III dilakukan perbaikan dari kekurangan yang ada pada siklus II. 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif meliputi hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Data kualitatif 

meliputi aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran, kinerja guru 

dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw, tanggapan siswa dan tanggapan 

guru terhadap proses pembelajaran.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku,  majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya (Arikunto S. 2006). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa jumlah siswa 

dan hasil belajar sebelum dilakukan penelitian tindakan, data ini menunjukkan 

rendahnya hasil belajar siswa dan juga digunakan untuk mengambil gambar pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 



51 

 

 

 

b. Metode tes  

Merupakan suatu metode yang mengunakan serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, ketrampilan mengajar atau bakat yang dimiliki individu atau 

kelompok. Tes yang digunakan adalah tes prestasi yaitu tes yang  digunakan 

untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. (Arikunto S. 

2006). 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran. Metode ini dilaksanakan pada akhir siklus. Alat yang 

digunakan dalam metode ini yaitu berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 butir 

soal untuk masing-masing siklus yang digunakan untuk mengambil data 

kemampuan kognitif siswa. Soal tes pada akhir siklus dibuat sesuai dengan materi 

berdasarkan kurikulum  dan silabus, selanjutnya pengujian validitas isi (content 

validity) dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat ahli (expert judgement), 

yaitu dari pendapat ahli materi Televisi yang dalam hal ini adalah guru kelas dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Setelah para ahli menyatakan bahwa 

tes tersebut layak digunakan untuk mengukur penguasaan materi Televisi, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa tes tersebut memiliki isi yang valid. Dengan 

demikian tes tersebut dapat digunakan. 

c. Metode angket atau kuesioner 

Merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, mengenai respon/ tanggapan mereka 
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terhadap model pembelajaran Jigsaw. Metode ini digunakan sebagai refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah  berlangsung.  

Data tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran diambil dengan 

menggunakan lembar angket tangggapan siswa selama mengikuti pembelajaran 

yang terdiri atas 10 pernyataan. Data ini diambil pada tiap akhir siklus. 

d. Observasi 

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui proses kegiatan belajar 

mengajar. Metode ini dilaksanakan sebelum dilakukan penelitian dan selama 

proser pembelajaran. Observasi sebelum penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengamati aktivitas siswa sebelum dilakukan tindakan dan observasi 

selama proses pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk megetahui aktivitas 

siswa dan ketrampilan mengajar guru selama pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw dilakukan.  

Cara pengambilan data tentang aktifitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran yaitu menggunakan lembar observasi keaktifan siswa yang terdiri 

atas 6 aspek penilaian 

Cara pengambilan data tentang kinerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw yaitu dengan menggunakan lembar observasi kinerja guru 

dalam proses pembelajaran yang terdiri atas 8 keterampilan mengajar guru. Untuk 

mengetahui tanggapan guru tentang model pembelajaran Jigsaw digunakan 

lembar wawancara guru. 
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F. Teknik Analisis Data  

  Masing-masing data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai 

dengan jenis data yang diperoleh.  

1. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan metode deskriptif dengan 

membandingkan persentase nilai ketuntasan belajar klasikal siswa pada 

pelaksanaan siklus I, siklus II, dan siklus III. Ketuntasan belajar secara 

klasikal menurut Mulyasa (2004) dapat dihitung dengan teknik analisis 

deskriptif persentase berikut ini:  

P = %100
n

n1 x
 

Keterangan:  

P     = tingkat ketuntasan belajar secara klasikal  

Σn1 = jumlah siswa yang tuntas belajar secara individual (nilai ≥ 71)  

Σn   = jumlah total siswa 

Selanjutnya mencari nilai rata-rata (mean) siswa dan standar deviasi (SD), 

menurut Arikunto S. (2009) nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus : 

  

Keterangan : 

X   = nilai rata-rata 

  = jumlah semua skor 

N  = Jumlah siswa 

Setelah mendapatkan nilai rata-rata siswa kemudian ditabulasi dan dianalisis 

untuk mencari Standar Deviasi (SD). Menurut Arikunto S. (2009) rumus 

standar deviasi adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 

SD = Standar Deviasi 

  = tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian dibagi N 

(   =  semua skor dijumlahkan, dibagi N, lalu dikuadratkan 

Setelah dihitung rata-rata nilai siswa dan standar deviasi maka akan diketahui 

batas siswa kelompok atas, siswa kelompok sedang dan siswa kelompok 

bawah. 

2. Data aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dianalisis dengan metode 

deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut : 

  

3. Data kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw dianalisis 

dengan metode deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut : 

  

4. Data tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dianalisis dengan metode 

deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut : 

  

5. Data tanggapan guru terhadap proses pembelajaran dianalisis dengan metode 

deskriptif kualitatif.  

 Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas 

siswa, kinerja guru, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung atau untuk menjawab pertanyaan pada poin (b) pada rumusan 

masalah. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahaminya.  
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Tabel kategori untuk kriteria efektivitas pembelajaran, aktivitas siswa, 

kinerja guru dan tanggapan siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Kriteria efektivitas pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw 

Interval Kategori 

81 – 100 % Sangat efektif 

61 – 80  % Efektif 

41 – 60 % Cukup efektif 

21 – 40% Kurang efektif 

  <21 % Tidak efektif 

(Arikunto dan Cepi 2009) 

Tabel 2. Kriteria aktivitas siswa 

Interval Kategori 

81 – 100 % Sangat aktif 

61 – 80  % Aktif 

41 – 60 % Cukup aktif 

21 – 40% Kurang aktif 

  <21 % Tidak aktif 
    

(Arikunto dan Cepi 2009) 

Tabel 3. Kriteria kinerja guru, tanggapan siswa 

Interval Kategori 

81 – 100 % Sangat baik 

61 – 80  % Baik 

41 – 60 % Cukup baik 

21 – 40% Kurang baik 

  <21 % Tidak baik 

(Arikunto dan Cepi 2009) 

G. Indikator Kinerja  

  Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah tercapainya 

indikator dalam ranah kognitif dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan dan 

tercapainya peningkatan aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar. Untuk 

hasil belajar kognitif, siswa yang mendapat nilai ≥ 71 sekurang-kurangnya ada 

75% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas.  

Meningkatnya aktivitas siswa, kinerja guru, tanggapan siswa dalam proses 

pembelajaran sekurang-kurangnya ada 75%.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XI TAV 2 SMK 

YPT Kota Tegal pada tahun ajaran 2012/2013, maka hasil penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Hasil belajar siswa 

Setelah dilakukan analisis data diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I 

seperti pada tabel 4 berikut:  

      Tabel 4. Nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan persentase pada hasil belajar 

                   siswa siklus I  

No Hasil Tes Siklus I 

1  

2  

3  

4  

Nilai terendah  

Nilai tertinggi  

Rata-rata nilai  

Persentase ketuntasan belajar klasikal  

43  

83  

68,9  

63%  

      (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 177) 

 

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa secara 

klasikal 63%, dengan perolehan nilai rata-rata 68,9. Target indikator kinerja 75 % 

siswa tuntas belum tercapai pada siklus I ini. 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Hasil analisis aktivitas siswa pada siklus I disajikan pada tabel tabel 5. 

      Tabel 5. Kriteria, jumlah dan persentase aktivitas siswa pada siklus I  

Nilai Persentase Kriteria Jumlah Persentase 

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

<21 

81% - 100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

<21% 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

4 

13 

6 

1 

0 

16,7% 

54,2% 

25,0% 

4% 

0 

Keaktifan Klasikal 70,8% 

      (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19  halaman 179) 

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa secara klasikal 

70,8%. Target indikator kinerja 75 % siswa aktif belum tercapai. Penerapan model 

pembelajaran Jigsaw ini bagi siswa masih merupakan hal baru. Walaupun mereka 

sudah pernah melakukan pembelajaran kelompok, tetapi model pembelajaran ini 

berbeda bagi mereka. Penerapan model pembelajaran Jigsaw yang masih 

merupakan hal baru bagi siswa ini menyebabkan sebagian besar siswa masih 

merasa canggung dan belum terbiasa. Pada saat diskusi masih banyak siswa yang 

tidak serius atau malah memanfaatkan kegiatan diskusi untuk mengobrol, 

bermain, bersenda gurau, dan mengganggu teman lainnya. 

c. Kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw.  

Data tentang kinerja guru dalam proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw pada siklus I dapat dilihat pada tabel 6.  
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  Tabel 6 Data kinerja guru pada siklus I  

No. Kinerja Guru 
SIKLUS I Persen 

tase 

(%) 
Nilai  Bobot 

1 Ketrampilan bertanya B 4 10 

2 Ketrampilan memberi penguatan B 4 10 

3 Ketrampilan mengadakan variasi C 3 7.5 

4 Ketrampilan menjelaskan B 4 10 

5 

Ketrampilan membuka dan 

menutup pelajaran 
B 4 10 

6 

Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
C 3 7.5 

7 Ketrampilan mengelola kelas C 3 7.5 

8 

Ketrampilan mengajar kelompok 

kecil dan perseorangan 
C 3 7.5 

Jumlah  – 28 70 

Kategori – – Baik 

  (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 180) 

Data tabel 6 di atas menunjukan bahwa persentase kinerja guru pada siklus 

I sebesar 70%, dan termasuk dalam kategori baik. Pada siklus I guru belum 

sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah 

pembelajaran yang sepenuhnya sudah dilakukan oleh guru yaitu menyampaikan 

informasi mengenai keselamatan kerja dalam memperbaiki TV penerima dan 

troubleshooting TV penerima, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-

kelompok, membagikan lembar diskusi kepada siswa, menjelaskan pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, melaksanakan langkah-langkah Jigsaw dan 

meminta siswa mengerjakan lembar diskusi dengan baik, membimbing siswa 

bekerja dalam kelompok, menyerahkan kepada siswa dalam melakukan diskusi 

kelompok. Langkah-langkah yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh guru 
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adalah memberi motivasi dan apersepsi kepada siswa, memberikan pertanyaan 

kepada siswa pada akhir siklus, mengarahkan siswa menarik kesimpulan, dan 

menciptakan keaktifan siswa saat diskusi. 

d. Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

 Data ini diambil dengan menggunakan lembar angket yang terdiri dari 10 

poin pernyataan, pemberian angket kepada siswa dilaksanakan pada akhir setiap 

siklus. Setelah dilakukan analisis, rekapitulasi data tentang tanggapan siswa 

terhadap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel 7.  

  Tabel 7. Rekapitulasi data tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran pada  

    siklus I 

No. Pernyataan 
Rata-

rata 

1 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan motivasi 

belajar saya 
8,8% 

2 Dengan pembelajaran Jigsaw memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap materi memperbaiki TV 

penerima yang diajarkan 
9,1% 

3 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas 

belajar saya dalam pembelajaran memperbaiki TV penerima 8,2% 

4 Dengan pembelajaran Jigsaw  dapat meningkatkan 

semangat belajar saya dalam pelajaran memperbaiki TV 

penerima 

8,6% 

5 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat mengembangkan 

pemikiran saya saat  belajar memperbaiki TV penerima 
8,1% 

6 Pembelajaran Jigsaw yang telah dilakukan menyenangkan 

dan tidak membosankan 
8,4% 

7 Dengan pembelajaran Jigsaw meningkatkan kecakapan 

saya dalam diskusi kelompok 
8,6% 

8 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

keberanian saya dalam mengemukakan pendapat 
8,1% 

9 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

kerjasama dalam diskusi kelompok 
8,9% 

10 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat memudakan saya dalam 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru 
8,9% 

Jumlah 85,7% 

  (keterangan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 181) 
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Pada lembar angket poin pertama, 13 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi siswa dalam belajar, 10 

siswa menyatakan setuju model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi siswa 

dalam belajar dan 1 siswa menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw memotivasi siswa dalam belajar, dengan rata-rata persentase 8,8%. Poin 

kedua, 15 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw 

dapat memudahkan siswa dalam memahami/ menangkap materi yang diajarkan, 

dan 9 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi yang diajarkan, 

dengan rata-rata persentase 9,1%. Poin ketiga, 8 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran memperbaiki TV penerima, 15 siswa menyatakan setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima, dan 1 siswa menyatakan tidak setuju 

model pembelajaran Jigsaw meningkatan aktivitas belajar dalam pembelajaran 

memperbaiki TV penerima, dengan rata-rata persentase 8,2%.  

Poin keempat, 12 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat  meningkatkan semangat belajar, 11 siswa menyatakan 

setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat menigkatkan semangat belajar 

siswa, dan 1 siswa menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan semangat belajar siswa, dengan rata-rata persentase 8,6%. 

Poin kelima, 9 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw 

dapat mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, 
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12 siswa menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, dan 3 

siswa menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa dalam belajar memperbaiki TV penerima, 

dengan rata-rata persentase 8,1%. Poin keenam, 10 siswa menyatakan sangat 

setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw  menyenangkan dan sangat tidak 

membosankan, 13 siswa menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw 

menyenagkan dan tidak membosankan, dan 1 siswa menyatakan tidak setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw menyenangkan dan tidak membosankan, 

dengan rata-rata persentase 8,4%.  

Poin ketujuh, 11 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi 

kelompok, dan 13 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi kelompok, dengan 

rata-rata persentase 8,6%. Poin kedelapan, 8 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat, 14 siswa menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat, dan 2 siswa menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, dengan 

rata-rata persentase 8,1%. Poin kesembilan, 13 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam 

diskusi kelompok, dan 11 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 
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pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam diskusi 

kelompok, dengan rata-rata persentase 8,9%.  

Poin kesepuluh, 14 siswa mengatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang 

diberikan oleh guru, 9 siswa menyatakan setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang diberikan 

oleh guru, dan 1 siswa menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang diberikan 

oleh guru, dengan persentase rata-rata 8,9%. Dari akumulasi persentase masing-

masing poin tanggapan siswa maka diperoleh rata-rata persentase 

tanggapan/respon siswa sebesar 85,7% dan masuk dalam kategori sangat baik. 

e. Tanggapan guru terhadap proses pembelajaran 

 Hasil wawancara dengan guru pengampu tentang model pembelajaran 

Jigsaw dalam pembelajaran memperbaiki TV penerima pada siklus I ini guru 

mengatakan bahwa model pembelajaran Jigsaw baik diterapkan untuk siswa yang 

kurang aktif. Pada siklus I ini guru sempat mengalami kesulitan pada awal penerapan 

model pembelajaran Jigsaw, kesulitan yang dihadapi yaitu pada saat mengarahkan 

siswa untuk berdiskusi agar tidak mengobrol atau bermain sendiri. Menurut guru, 

pembelajaran ini juga efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, 

sehingga guru juga berminat untuk menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini pada 

konsep lain yang sesuai. Hasil wawancara dengan guru siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 24 halaman 184.  
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f. Refleksi 

Setelah dilakukan observasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus I diperoleh refleksi sebagai berikut, aktivitas siswa dalam kategori 

aktif yaitu 70,8%. aktivitas siswa kurang dari 75 % yang tuntas, hal ini disebabkan 

pada saat diskusi kelas terlihat siswa masih kurang aktif, sehingga diskusi 

kelompok masih didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Hal ini dibuktikan dalam 

diskusi kelompok hanya siswa tertentu yang aktif, siswa masih terlihat belum 

mempunyai tanggung jawab personal, sehingga dalam proses berfikir bersama 

belum terlihat. Dalam diskusi siswa masih tampak malu, enggan dan takut 

memberikan pendapat, tanggapan ataupun bertanya. Hal ini mungkin disebabkan 

tidak adanya minat dan motivasi siswa terhadap suatu pelajaran yang 

menimbulkan kesulitan belajar. Oleh karena itu guru harus memotivasi siswa, 

membimbing dan memberikan kesempatan berpartisipasi kepada siswa yang 

belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar persentase tuntas belajar 

baru mencapai 63%. Hal tersebut disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan 

model pembelajaran Jigsaw. Kendati demikian tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran sangat baik yang terbukti dari angket tanggapan siswa yang 

persentasenya mencapai 85,7 % dalam kategori sangat baik.  

Selain itu dalam pembelajaran siklus I ini kekurangan juga tampak dari 

guru yang belum sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. 

Langkah-langkah yang belum sepenuhnya dilaksanakan antara lain mengarahkan 

siswa dalam menarik kesimpulan. Guru kurang bisa mengelola waktu dengan baik 
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karena banyak waktu yang terbuang pada saat diskusi, sehingga masih ada 

beberapa pertanyaan yang pembahasannya sedikit.  

Berdasarkan analisis data pada siklus I upaya yang ditempuh adalah 

menyiapkan dan merencanakan kembali skenario pembelajaran yang ada dalam 

rencana pembelajaran yaitu dalam bentuk RPP II dan III beserta Lembar Diskusi 

Siswa (lihat lampiran 3 dan 4). Guru menjanjikan ada tambahan nilai bagi siswa 

yang mengemukakan pendapat, bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru 

atau siswa tanpa komando dari guru. Guru mengajak siswa untuk menarik 

kesimpulan pada akhir pembelajaran. Dan diharapkan langkah-langkah 

pembelajaran terlaksana sepenuhnya.  

2. Hasil Penelitian Siklus II  

Dari hasil pengamatan siklus II, diperoleh data-data sebagai berikut: 

a.  Hasil belajar siswa 

Setelah dilakukan analisis data maka data hasil belajar siswa pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel 8. 

    Tabel 8. Nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan persentase pada hasil belajar  

                 siswa siklus II 

No Hasil Tes Siklus I Siklus II 

1  

2  

3  

4  

Nilai terendah  

Nilai tertinggi  

Rata-rata nilai  

Persentase ketuntasan belajar klasikal  

43  

83  

68,9  

63%  

49  

91  

77,1  

75%  

    (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 177) 
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Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa pada siklus II 

secara klasikal meningkat dari 63% menjadi 75%, jumlah ini dengan perolehan 

rata-rata 77,1. Target indikator kinerja 75 % siswa tuntas sudah tercapai. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Ditinjau dari aktivitas masing-masing siswa dalam pembelajaran siklus II 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 9. 

      Tabel 9. Kriteria, jumlah dan persentase aktivitas siswa pada siklus II 

Nilai Persentase Kriteria Jumlah Persentase 

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

<21 

81% - 100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

<21% 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

7 

13 

4 

0 

0 

29,2% 

54,2% 

16,7% 

0 

0 

Keaktifan Klasikal 83,3% 

(keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19 halaman 179 ) 

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa secara klasikal 

naik menjadi 83,3%. Target indikator kinerja 75 % siswa aktif sudah tercapai.  

c. Kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw 

Data tentang kinerja guru dalam proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw pada siklus II dapat dilihat pada tabel 10.  
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  Tabel 10. Data kinerja guru pada siklus II  

No. Kinerja Guru 
SIKLUS II Persen 

tase (%) Nilai  Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ketrampilan bertanya B 4 10 

2 Ketrampilan memberi penguatan A 5 12.5 

3 Ketrampilan mengadakan variasi B 4 10 

4 Ketrampilan menjelaskan A 5 12.5 

5 

Ketrampilan membuka dan 

menutup pelajaran 
A 5 12.5 

6 

Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
B 4 10 

7 Ketrampilan mengelola kelas B 4 10 

8 

Ketrampilan mengajar kelompok 

kecil dan perseorangan 
B 4 10 

Jumlah  – 35 87.5 

Kategori – – 

Sangat 

baik 

 

  (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 180) 

Data tabel 10 di atas menunjukan bahwa persentase kinerja guru pada 

siklus II sebesar 87,5%, dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada siklus II, 

guru sudah  sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-

langkah pembelajaran yang sepenuhnya sudah dilakukan oleh guru yaitu 

menyampaikan informasi mengenai gejala kerusakan bagian TV penerima, 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok, membagikan lembar 

diskusi kepada siswa, menjelaskan model pembelajaran Jigsaw, melaksanakan 

langkah-langkah Jigsaw dan meminta siswa mengerjakan lembar diskusi dengan 

baik, membimbing siswa bekerja dalam kelompok, menyerahkan kepada siswa 

dalam melakukan diskusi kelompok, dan menarik kesimpulan pada akhir siklus. 
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d. Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

Data ini diambil dengan menggunakan lembar angket yang terdiri dari 10 

poin pernyataan, pemberian angket kepada siswa dilaksanakan pada akhir setiap 

siklus. Setelah dilakukan analisis, rekapitulasi data tentang tanggapan siswa 

terhadap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel 11.  

  Tabel 11. Rekapitulasi data tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran pada 

       siklus II 

No Pernyataan Rata-rata 

(1) (2) (3) 

1 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

motivasi belajar saya 
9.0% 

2 Dengan pembelajaran Jigsaw memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap materi memperbaiki TV 

penerima yang diajarkan 

9.1% 

3 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 

aktivitas belajar saya dalam pembelajaran memperbaiki 

TV penerima 

8.4% 

4 Dengan pembelajaran Jigsaw  dapat meningkatkan 

semangat belajar saya dalam pelajaran memperbaiki TV 

penerima 

8.8% 

5 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat mengembangkan 

pemikiran saya saat  belajar memperbaiki TV penerima 
8.3% 

6 Pembelajaran Jigsaw yang telah dilakukan 

menyenangkan dan tidak membosankan 
8.5% 

7 Dengan pembelajaran Jigsaw meningkatkan kecakapan 

saya dalam diskusi kelompok 
8.8% 

8 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

keberanian saya dalam mengemukakan pendapat 
8.3% 

9 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

kerjasama dalam diskusi kelompok 
8.9% 

10 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat memudakan saya 

dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru 
9.0% 

Jumlah 87% 

  (keterangan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22 halaman 182) 
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Pada lembar angket poin pertama, 14 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi siswa dalam belajar, dan 10 

siswa lainnya menyatakan setuju model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi 

siswa dalam belajar, dengan rata-rata persentase 9,0%. Poin kedua, 15 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memudahkan 

siswa dalam memahami/ menangkap materi yang diajarkan, dan 9 siswa lainnya 

menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memahami materi yang diajarkan, dengan rata-rata 

persentase 9,1%. Poin ketiga, 9 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima, dan 15 siswa lainnya menyatakan setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima, dengan rata-rata persentase 8,4%.  

Poin keempat, 12 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat  meningkatkan semangat belajar, dan 12 siswa lainnya 

menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat menigkatkan 

semangat belajar siswa, dengan rata-rata persentase 8,8%. Poin kelima, 9 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, 14 

siswa menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, dan 1 

siswa lainnya menyatakan tidak setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa dalam belajar memperbaiki TV penerima, 
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dengan rata-rata persentase 8,3%. Poin keenam, 10 siswa menyatakan sangat 

setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw menyenangkan dan sangat tidak 

membosankan, dan 14 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw menyenagkan dan tidak membosankan, dengan rata-rata 

persentase 8,5%.  

Poin ketujuh, 12 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi 

kelompok, dan 12 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi kelompok, dengan 

rata-rata persentase 8,8%. Poin kedelapan, 8 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat, dan 16 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat, dengan rata-rata persentase 8,3%. Poin kesembilan, 13 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 

kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, dan 11 siswa lainnya menyatakan 

setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kerjasama siswa 

dalam diskusi kelompok, dengan rata-rata persentase 8,9%.  

Poin kesepuluh, 14 siswa mengatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang 

diberikan oleh guru, dan 10 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model model 

pembelajaran Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang 

diberikan oleh guru,  dengan persentase rata-rata 9,0%. Dari akumulasi persentase 
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masing-masing poin tanggapan siswa maka diperoleh rata-rata persentase 

tanggapan/respon siswa sebesar 87% dan dalam kategori sangat baik. 

e. Tanggapan guru terhadap proses pembelajaran 

Hasil wawancara dengan guru pengampu mengenai tanggapan guru 

terhadap model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran memperbaiki TV 

penerima pada siklus II ini guru mengatakan bahwa pembelajaran pada siklus II 

semakin menyenangkan, siswa yang sebelumnya kurang aktif, tidak berani 

mengutarakan pendapat, pada siklus II ini siswa menjadi berani. Suasana kelas 

juga terkesan lebih hidup karena antar anggota kelompok saling berdiskusi. Guru 

sempat mengalami kesulitan, kesulitan yang dihadapi yaitu kesulitan menyiasati 

keterbatasan waktu, karena pada saat diskusi, siswa sangat bersemangat sehingga 

kekurangan waktu yang berdampak pada proses akhir pembelajaran dalam 

menyimpulkan materi kurang maksimal. Menurut guru, pembelajaran ini juga 

efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga guru juga 

berminat untuk menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini pada konsep lain yang 

sesuai. Hasil wawancara dengan guru siklus II dapat dilihat pada lampiran 25 

halaman 185. 

f. Refleksi 

Keaktifan siswa menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan 

mengajukan pendapat pada siklus II ini hampir merata, hanya siswa-siswa tertentu 

saja yang kurang aktif dalam pembelajaran. Diskusi kelas pelaksanaannya sudah 

dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat ditandai dengan siswa sudah tidak main 

tunjuk jika akan menjawab pertanyaan, jika dapat giliran menjawab pertanyaan 
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langsung memberikan jawaban hasil diskusinya. Siswa sudah banyak menanggapi 

jawaban yang telah diutarakan temannya tanpa menunggu giliran menjawab. 

Siswa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mereka kurang jelas.  

Pada siklus ini guru banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran. Terhadap siswa-siswa yang belum mendapat 

giliran untuk menjawab pertanyaan, guru memberi kesempatan bertanya dan 

mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui. 

Guru tidak lagi mendominasi kegiatan diskusi karena diskusi sudah dapat berjalan 

cukup baik, dan keaktifan siswa tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja. 

Siswa yang kemampuan akademiknya kurang pun sekarang sudah mulai berani 

untuk mengajukan pendapat ataupun bertanya. 

Pada siklus II ini guru sudah mampu membagi waktu dan memanfaatkan 

waktu secara efisien, kinerja guru mengalami peningkatan menjadi 87,5% jika 

dibandingkan dengan siklus I, guru sudah melengkapi langkah-langkah yang 

belum di penuhi dari siklus I, walaupun belum semuanya dapat dipenuhi.  

Meningkatnya proses pembelajaran pada siklus II ini berdampak pada 

meningkatnya pemahaman siswa. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal siklus 

II naik menjadi 75 % dari siklus I yaitu sebesar 63%, dan sudah mencapai 

indikator kinerja yaitu 75%. Nilai rata-rata siswa siklus II mencapai 77,1. Akan 

tetapi masih ada 6 siswa yang belum tuntas sehingga masih memungkinkan untuk 

dilakukan siklus III.  

Berdasarkan hal tersebut cara yang dilakukan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran pada siklus selanjutnya adalah menyiapkan rencana pembelajaran 
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siklus III beserta LDS yang dibuat oleh peneliti (lihat lampiran 4). Guru 

melakukan perbaikan-perbaikan yaitu guru terus mengaktifkan dan memotivasi 

siswa dalam pembelajaran, terutama siswa yang masih pasif. Dengan begitu siswa 

lebih bertanggung jawab, dan mulai mau untuk bekerja sama dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya menggantungkan temannya. Kinerja guru juga 

ditingkatkan.  

3. Hasil Penelitian Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran siklus II, pada siklus III 

sudah direncanakan perbaikan-perbaikan dengan menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw yang tidak jauh beda 

dengan siklus I dan siklus II. Hasil pengamatan siklus III, diperoleh data-data 

sebagai berikut.  

a. Hasil belajar siswa 

Berdasarkan hasil test akhir pembelajaran siklus III diperoleh hasil belajar 

siswa seperti disajikan pada tabel 12. 

    Tabel 12. Nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan persentase pada hasil belajar 

                  siswa siklus III  

No Hasil Tes Siklus II Siklus III 

1  

2  

3  

4  

Nilai terendah  

Nilai tertinggi  

Rata-rata nilai 

Persentase ketuntasan belajar klasikal  

49  

91  

77,1  

75%  

61 

97  

86  

92%  

    (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 177) 
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Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa siklus III secara 

klasikal meningkat menjadi 92%, jumlah ini  dengan perolehan rata-rata 86. 

Target indikator kinerja 75 % siswa tuntas sudah tercapai. Lebih jelasnya data 

hasil belajar dari siklus I sampai akhir pembelajaran siklus III dapat dilihat pada 

gambar 9. 

    

Gambar 9. Grafik hasil belajar siswa siklus I, II, III 

Pengelompokan siswa berdasarkan perolehan rata-rata nilai akhir didapatkan 

bahwa siswa kelompok atas 1 siswa, kelompok sedang 19 siswa, dan kelompok 

bawah 4 siswa. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Ditinjau dari aktivitas masing-masing siswa dalam pembelajaran siklus III 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 13. 
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        Tabel 13. Kriteria, jumlah dan persentase aktivitas siswa pada siklus III 

Nilai Persentase Kriteria Jumlah Persentase 

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

<21 

81% - 100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

<21% 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

18 

4 

2 

0 

0 

75.0% 

16.7% 

8.3% 

0 

0 

Keaktifan Klasikal 91.7% 

 (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19 halaman 179 ) 

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa secara klasikal 

naik menjadi 91,7%. Target indikator kinerja 75 % siswa aktif sudah tercapai. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan grafik tentang keaktifan siswa dari 

masing-masing siklus. 

 

Gambar 10. Grafik data hasil aktivitas siswa siklus I, II, III 

c. Kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw 

Data tentang kinerja guru dalam proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw pada siklus III dapat dilihat pada tabel 14.  
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Tabel 14. Data kinerja guru pada siklus III  

No. Kinerja Guru 
SIKLUS III Persen 

tase 

(%) 
Nilai  Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ketrampilan bertanya B 4 10 

2 Ketrampilan memberi penguatan A 5 12.5 

3 Ketrampilan mengadakan variasi B 4 10 

4 Ketrampilan menjelaskan A 5 12.5 

5 

Ketrampilan membuka dan 

menutup pelajaran 
A 5 12.5 

6 

Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
A 5 12.5 

7 Ketrampilan mengelola kelas A 5 12.5 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 

Ketrampilan mengajar kelompok 

kecil dan perseorangan 
A 5 12.5 

Jumlah  – 38 95 

Kategori – – 

Sangat 

baik 

 

  (keterangan: data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 180) 

Data tabel 14 di atas menunjukkan bahwa persentase kinerja guru dari siklus 

III sebesar 95%, dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada siklus III, guru sudah  

sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah 

pembelajaran yang sepenuhnya sudah dilakukan oleh guru yaitu menyampaikan 

informasi mengenai penanganan kerusakan perangkat TV penerima, 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok, membagikan lembar diskusi 

kepada siswa, menjelaskan model pembelajaran Jigsaw, melaksanakan langkah-

langkah Jigsaw dan meminta siswa mengerjakan lembar diskusi dengan baik, 

membimbing siswa bekerja dalam kelompok, menyerahkan kepada siswa dalam 

melakukan diskusi kelompok, dan menarik kesimpulan pada akhir pembelajaran. 
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Hasil observasi kinerja guru selama pembelajaran siklus I sampai dengan siklus III 

dapat di lihat pada gambar 11. 

        

Gambar 11. Grafik hasil kinerja guru siklus I, II, III 

d. Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

Data ini diambil dengan menggunakan lembar angket yang terdiridari 10 

poin pernyataan, pemberian angket kepada siswa dilaksanakan pada akhir setiap 

siklus. Setelah dilakukan analisis, rekapitulasi data tentang tanggapan siswa 

terhadap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel 15. 

  Tabel 15. Rekapitulasi data tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran pada 

        siklus III 

No Pernyataan Rata-rata 

(1) (2) (3) 

1 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

motivasi belajar saya 
9.6% 

2 Dengan pembelajaran Jigsaw memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap materi memperbaiki TV 

penerima yang diajarkan 

9.6% 

3 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 

aktivitas belajar saya dalam pembelajaran memperbaiki 

TV penerima 

9.3% 
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(1) (2) (3) 

4 Dengan pembelajaran Jigsaw  dapat meningkatkan 

semangat belajar saya dalam pelajaran memperbaiki TV 

penerima 
9.1% 

5 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat mengembangkan 

pemikiran saya saat  belajar memperbaiki TV penerima 
9,1% 

6 Pembelajaran Jigsaw yang telah dilakukan 

menyenangkan dan tidak membosankan 
9.3% 

7 Dengan pembelajaran Jigsaw meningkatkan kecakapan 

saya dalam diskusi kelompok 
9.3% 

8 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

keberanian saya dalam mengemukakan pendapat 
9.3% 

9 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan 

kerjasama dalam diskusi kelompok 
9.8% 

10 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat memudakan saya 

dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru 
9.6% 

Jumlah 93,8% 

  (keterangan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halamam 183) 

Pada lembar angket poin pertama, 20 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi siswa dalam belajar, dan 4 

siswa lainnya menyatakan setuju model pembelajaran Jigsaw dapat memotivasi 

siswa dalam belajar, dengan rata-rata persentase 9,6%. Poin kedua, 20 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memudahkan 

siswa dalam memahami/ menangkap materi yang diajarkan, dan 4 siswa lainnya 

menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memahami materi yang diajarkan, dengan rata-rata 

persentase 9,6%. Poin ketiga, 17 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima, dan 7 siswa lainnya menyatakan setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima, dengan rata-rata persentase 9,3%.  
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Poin keempat, 15 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan semangat belajar, dan 9 siswa lainnya 

menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat menigkatkan 

semangat belajar siswa, dengan rata-rata persentase 9,1%. Poin kelima, 15 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, dan 9 

siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran siswa saat belajar memperbaiki TV penerima, dengan 

rata-rata persentase 9,1%. Poin keenam, 17 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw menyenangkan dan sangat tidak 

membosankan, dan 7 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw menyenagkan dan tidak membosankan, dengan rata-rata 

persentase 9,3%.  

Poin ketujuh, 17 siswa menyatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi 

kelompok, dan 7 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berdikusi kelompok, dengan 

rata-rata persentase 9,3%. Poin kedelapan, 17 siswa menyatakan sangat setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat, dan 7 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat, dengan rata-rata persentase 9,3%. Poin kesembilan, 22 siswa 

menyatakan sangat setuju bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 
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kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, dan 2 siswa lainnya menyatakan setuju 

bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam 

diskusi kelompok, dengan rata-rata persentase 9,8%.  

Poin kesepuluh, 20 siswa mengatakan sangat setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang 

diberikan oleh guru, dan 4 siswa lainnya menyatakan setuju bahwa model 

pembelajaran Jigsaw dapat memudakan siswa dalam memecahakan masalah yang 

diberikan oleh guru,  dengan persentase rata-rata 9,6%. Dari akumulasi persentase 

masing-masing poin tanggapan siswa maka diperoleh rata-rata persentase 

tanggapan/respon siswa sebesar 93,8% dan masuk dalam kategori sangat baik. 

e. Tanggapan guru terhadap proses pembelajaran 

Hasil wawancara dengan guru pengampu mengenai tanggapan guru terhadap 

model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran memperbaiki TV penerima pada 

siklus III ini guru mengatakan bahwa pembelajaran pada siklus III terbukti lebih 

menyenangkan dan memahamkan siswa terhadap materi pelajaran. Aktivitas dan 

minat siswa juga terus meningkat karena guru lebih memotivasi siswa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut guru, dalam pembelajaran 

memperbaiki TV penerima pada siklus III ini semua kesulitan-kesulitan yang ada 

sudah dapat diminimalisasi. Guru juga mengatakan bahwa pembelajaran ini efektif 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga guru juga berminat 

untuk menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini pada konsep lain yang sesuai atau 

cocok. Hasil wawancara dengan guru siklus III dapat dilihat pada lampiran 26 

halaman 186. 
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f. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran dari tiap siklus diperoleh 

data bahwa model pembelajaran Jigsaw ini semakin optimal, peran aktif siswa 

dalam pembelajaran semakin meningkat dari siklus I sampai siklus III, yang dapat 

dilihat pada grafik aktivitas siswa dan hasil belajar dari tiap siklusnya. 

Pelaksanaan diskusi kelas menggunakan model pembelajaran Jigsaw juga sudah 

berjalan dengan baik. Siswa sudah banyak yang berani mengutarakan 

pendapatnya, berani bertanya, berani menjawab pertanyaan tanpa disuruh atau 

tanpa menunggu giliran menjawab. Guru sudah memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada seluruh siswa untuk berpendapat sesuai dengan pengetahuan 

mereka masing-masing.  

Berdasarkan pengamatan kinerja guru terlihat bahwa seluruh langkah-

langkah pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru, walaupun pelaksanaannya 

perlu diefektifkan lagi terutama dalam pengelolaan waktu. Dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya, kinerja guru pada siklus III ini telah mengalami peningkatan 

dari 87,5% menjadi 95%.  

Tanggapan siswa pada siklus III hampir seluruhnya sangat setuju terhadap 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Secara keseluruhan 

persentase tanggapan siswa terhadap pembelajaran pada siklus III ini telah 

mencapai 93,8% dan termasuk kategori sangat baik.  

Pada siklus III ini ketuntasan belajar siswa secara klasikal mengalami 

peningkatan menjadi 96% dengan nilai rata-rata 86. Dari perolehan hasil belajar 
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siswa pada siklus III tersebut menunjukkan bahwa indikator ketuntasan belajar 

yang ditetapkan yaitu 75% sudah tercapai pada siklus III.  

B. Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran dari siklus I sampai dengan siklus III. Pembahasan 

penelitian meliputi nilai akhir yang dicapai pada setiap akhir siklus, pembahasan 

lembar aktivitas siswa, lembar kinerja guru, angket tanggapan siswa dan 

tanggapan guru. Semua tahapan yang ada dalam model pembelajaran Jigsaw 

sudah dilaksanakan dengan sangat baik meskipun masih ada beberapa 

kekurangan. 

1. Hasil belajar siswa 

 

Gambar 12. Grafik hasil belajar siswa siklus I, II, III 

Dari hasil penelitian dietahui bahwa nilai rata-rata siswa pada siklus I 

adalah 68,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 63% atau sebanyak 15 siswa 

dinyatakan tuntas, dan sisanya sebesar 37% dinyatakan belum tuntas atau 

sebanyak 9 siswa. Pada siklus I ini indikator kinerja sebesar 75% siswa tuntas 
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belajar belum tercapai. Pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 77,1 

dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 75%, atau sebanyak 18 siswa 

dinyatakan tuntas, dan sisanya sebesar 25% dinyatakan belum tuntas atau 

sebanyak 6 siswa. Pada siklus II ini ketuntasan belajar siswa sudah mencapai 

indikator kinerja yaitu 75%. Kemudian pada siklus III nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 86 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 92% atau 

sebanyak 22 siswa dinyatakan tuntas, dan sisanya 8% dinyatakan tidak tuntas atau 

sebanyak 2 siswa.   

Dengan demikian hasil belajar siswa pada siklus II dan III telah memenuhi 

indikator kinerja yang ditetapkan, yakni dengan ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Hal ini berarti pembelajaran 

dengan metode JIGSAW terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pokok bahasan memperbaiki TV penerima. 

2. Aktivitas siswa 

 

 Gambar 13. Grafik data hasil aktivitas siswa siklus I, II, III 

Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran dari siklus I sampai 

dengan siklus III dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 
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mengalami peningkatan. Pada pengamatan siklus I menunjukan bahwasannya  

rata-rata persentase aktivitas siswa sebesar 70,8% dengan kriteria aktif, pada 

siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa sebesar 83,3% dalam kriteria sangat 

aktif, dan pada siklus III aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 91,7% 

dan dalam kriteria sangat aktif.  

Dengan demikian aktivitas siswa pada siklus III telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas. Hal ini berarti pembelajaran dengan model pembelajaran 

Jigsaw terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pokok bahasan 

memperbaiki TV penerima. 

3. Kinerja guru 

 

Gambar 14. Grafik hasil kinerja guru siklus I, II, III 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw sangat baik. Dari 

siklus I sampai dengan siklus III guru terus mengalami peningkatan kinerjanya. 
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Guru selalu berusaha membimbing siswa, mengarahkan siswa dan mengajar siswa 

dengan sebaik mungkin sehingga apa yang disampaikan guru mudah untuk 

dipahami siswa. Setiap tahapan dalam model pembelajaran Jigsaw juga telah 

dilakukan guru dengan sangat baik.  

Berdasarkan gambar 14, dapat diketahui rata-rata persentase kinerja guru 

pada sklus I adalah 70% dengan kriteria baik. Sedangkan pada siklus II rata-rata 

persentase kinerja guru meningkat menjadi 87,5% dengan katagori sangat baik. 

Kemudian pada siklus III rata-rata persentse kinerja guru mengalami peningkatan 

menjadi 95% dengan kategori sangat baik. Hasil pengamatan ini menunjukkan 

bahwasannya secara umum guru telah mengelola pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw dengan sangat baik. 

Dengan demikian kinerja guru pada pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw telah mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yaitu sebesar 75%. 

4. Tanggapan siswa 

Berdasarkan hasil dari angket yang telah diisi siswa dari siklus I sampai 

dengan siklus III menunjukkan bahwa siswa memberikan  respon sangat baik 

terhadap model pembelajaran Jigsaw yang telah diberikan pada siswa, dengan 

persentase rata-rata sebesar 85,7% pada siklus I, 87% pada siklus II, dan pada 

siklus III sebesar 93,8%. Dimana sebagian besar siswa berpendapat bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan motivasi 

dan semangat belajar, aktivitas belajar, keberanian dalam berpendapat, kecakapan 

dalam diskusi, dan kerjasama dalam diskusi kelompok. Selain itu mereka juga 
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berpendapat bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw sangat 

menyenangkan dan tidak membosankan, memberikan kemudahan untuk 

memecahkan masalah dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, dapat 

mengembangkan pemikiran mereka ketika belajar pokok bahasan memperbaiki 

TV penerima. 

Dengan demikian respon atau tanggapan siswa pada model pembelajaran 

Jigsaw telah mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 

sebesar 75%.  

5. Tanggapan guru 

Berdasarkan hasil wawancara guru terhadap model pembelajaran Jigsaw 

baik pada siklus I, siklus II, maupun siklus III, guru menyatakan setuju bahwa 

dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada pokok bahasan memperbaiki 

TV penerima dapat meningkatkan aktivitas siswa. Guru yang juga mengamati 

jalannya kegiatan belajar mengajar melihat bahwa siswanya memang lebih aktif. 

Sikap saling menghargai pendapat orang lain semakin baik, sehingga baik siswa 

yang berkemampuan akademik tinggi maupun rendah ikut memberikan andil 

dalam usaha memahami materi pelajaran secara bersama. 

Dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja pada 

hasil belajar siswa, aktivitas siswa, kinerja guru, dan tanggapan siswa telah 

tercapai.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ketuntasan hasil belajar secara klasikal siswa kelas XI Prodi TAV SMK 

YPT Kota Tegal pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima 

mencapai 92%. Hasil tersebut diambil dari ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal pada siklus III. 

2. Efektivitas pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw di kelas XI 

Prodi TAV SMK YPT Kota Tegal pada pokok bahasan memperbaiki TV 

penerima diambil dengan menghitung rata-rata dari ketuntasan hasil 

belajar secara klasikal pada siklus III, aktivitas siswa siklus pada III, 

kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw pada siklus 

III, dan tanggapan siswa tentang model pembelajaran Jigsaw pada siklus 

III, hasil yang diperoleh yaitu sebesar 93%. Hasil tersebut setelah 

dikonsultasikan dengan tabel kriteria efektivitas model pembelajaran 

Jigsaw maka masuk dalam kategori sangat efektif. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hal dapat disarankan 

agar pembelajaran pada pokok bahasan memperbaiki TV penerima dengan model 

pembelajaran Jigsaw dapat berhasil, yaitu:  

1. Guru harus memperhatikan alokasi waktu yang dialokasikan.  

2. Guru hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap kegiatan 

diskusi siswa dengan tidak melupakan perannya sebagai fasilitator dan 

motivator, agar pembelajaran dapat berjalan lancar.  
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SILABUS 
 

NAMA SEKOLAH    :   SMK YPT Kota Tegal 

MATA PELAJARAN   :   Kompetensi Kejuruan 

KELAS/SEMESTER   :   XI /  ( 3-4 ) 

STANDAR KOMPETENSI  :   Memperbaiki Sistem Penerima Televisi 

KODE KOMPETENSI  :   AV.064.B10 

ALOKASI WAKTU   :   12 X 45  menit     

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR TM PS PI 

Memperbaiki 
penerima 
televisi 

a. Menyebutkan 
keselamatan kerja 
dalam perbaikan 
penerima televisi 

b. Menyebutkan 
troubleshooting 
penerima televisi 

c. Menyebutkan gejala 
kerusakan bagian 
penerima televisi 

d. Menyebutkan 
penanganan 
kerusakan perangkat 
televisi 

 

a. Keselamatan kerja 

b.Gejala kerusakan TV 

c.Troubleshooting 
kerusakan TV 

d. Penggantian 

    komponen  

    kerusakan TV 

 

   Model 

Pembelajaran 

JIGSAW 

a. Diskusi 
kelompok 

b. Tes tertulis 
 

12 (3x 

pertemuan) 

   LDS 

 Teknik 
Telvisi 

 Teknik 
Perbaikan 
TV Hitam 
Putih dan 
warna 
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Guru Kelas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

 

Nama Sekolah : SMK YPT KOTA TEGAL 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

Kelas/Semester : XI / 4 

Pertemuan : 1 

Alokasi Waktu : 4 jam @ 45 menit. 

 

1. Standar Kompetensi  

Memperbaiki System Penerima Televisi 

 

2. Kompetensi Dasar  

Memperbaiki TV penerima 

 

3. Indikator 

a. Mampu  menyebutkan keselamatan kerja dalam  perbaikan TV penerima 

b. Mampu  menyebutkan troubleshooting TV penerima 

 

4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran Jigsaw 

 

5. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 

a. Mengetahui langkah keselamatan kerja dalam perbaikan TV penerima 

b. Mengetahui troubleshooting TV penerima 

 

6.  Materi Pembelajaran 

a. Service TV penerima 

b. Teknik reparasi TV penerima 

 

7.  Metode Pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

 

8.  Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah Kegiatan Waktu 

A. Kegiatan 

Awal. 

 

1. Memberi salam 

2. Mengajak siswa berdo’a sebelum 

pelajaran dimulai 

3. Guru menyampaikan tujuan yang 

dicapai dalam pembelajaran. 

4. Guru menjelaskan pokok bahasan TV 

penerima secara garis besar. 

 

20 menit 

Lampiran 2 
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B.Kegiatan 

Inti. 

 

a. Eksplorasi 

Guru melaksanakan apersepsi materi 

yang terkait dengan pokok bahasan 

Televisi sebagai langkah awal untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi yang bersangkutan 

 

b. Elaborasi 

1. Siswa dikelompokkan ke dalam 

kelompok-kelompok heterogen 

beranggotakan 4-6 siswa yang 

sebelumnya telah ditentukan, tiap siswa 

diberi nomor, setiap anggota kelompok 

diberi satu bagian materi yang telah 

dipilih untuk dipelajari dan dikuasai 

2. Guru memberikan suatu permasalahan, 

pertanyaan dalam bentuk teks. 

3. Siswa dari kelompok asal yang 

mempelajari materi yang sama, 

selanjutnya berkumpul dengan anggota 

kelompok lain guna membentuk 

kelompok ahli.  

4. Setelah selesai berdiskusi, setiap 

anggota dari kelompok ahli harus 

kembali ke kelompok asalnya. Anggota 

kelompok ahli dengan masing-masing 

materi yang dikuasai memberikan 

penjelasan kepada teman 

sekelompoknya. 

5. Guru memilih salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas agar guru 

dapat menyamakan persepsi tentang 

materi yang dipelajari. 

6. Mengembalikan suasana kelas seperti 

semula dan memberikan pertanyaan 

kepada siswa sekiranya ada persoalan 

yang tidak terpecahkan dalam diskusi 

kelompoknya. 

7. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan secara acak kepada siswa 

untuk mengecek pemahaman mereka 

tentang materi yang dibahas melalui 

model pembelajaran Jigsaw dengan 

menyebutkan nomornya, kemudian 

140 menit 
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siswa yang nomornya sesuai yang 

dipangggil mengacungkan tangannya 

dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan. Dalam memanggil satu 

nomor, guru secara acak menyebut 

nomor dari 1-n (n adalah banyaknya 

siswa dalam kelompok). 

 

c. Konfirmasi 

Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

C.Kegiatan 

Akhir. 

 

Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

untuk siklus I. 

20 menit 

 

9.  Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

a. Alat / sarana 

1) LCD. 

2) Unit Komputer. 

3) Spidol 

4) Penghapus 

 

b. Sumber Pembelajaran 

1) Teknik reparasi televisi berwarna, Rio R. 

2) Teknik servis/reparasi TV transistor hitam putih, Indrawan 

3) Buku elektronika terkait 

 

10.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Hasil diskusi kelompok 

2) Test tertulis 

 

SOAL DISKUSI 

 

KELOMPOK AHLI A 

PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DALAM MEREPARASI 

TELEVISI 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan langkah-langkah keselamatan kerja dalam mereparasi TV! 

2. Bagaimana cara menghilangkan sisa muatan listrik yang masih ada pada 

anoda tabung gambar? 
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3. Bagaimana cara menghilangkan sisa muatan listrik yang ada pada elko 

bertegangan tinggi? 

 

Kunci jawaban 

 

1. - mencabut kabel AC dari stop kontak 

- Membuka casing televisi  

- Membuang tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda 

 

- Mengecek tegangan pada power supply 

2. Menghubung singkatkan anoda ke ground menggunakan salah satu kabel 

probe. 

3. Dengan menggunakan solder listrik, yaitu kabel solder diparalelkan dengan 

elko 

 

KELOMPOK AHLI B 

ALAT-ALAT DALAM MEREPARASI TELEVISI 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan macam-macam alat yang dapat digunakan dalam mereparasi 

pesawat televisi! 

2. Apabila kita akan mengukur tegangan, akan tetapi kita belum mengetahui 

berapa besar tegangan yang akan kita ukur, bagaimana caranya supaya alat 

ukur kita tidak rusak karena kesalahan skal ukur? 

3. Apa yang kalian ketahui tentang multimeter? 

 

Kunci jawaban 

1. Solder, desoldering (atraktor), multimeter, obeng +-, pinset, kuas 

2. Dengan menggunakan skala ukur yang lebih besar dari tegangan yang 

akan kita ukur 

3. Multimeter berfungsi untuk mengukur arus, tegangan dan hambatan 
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KELOMPOK AHLI C 

BLOK-BLOK RANGKAIAN PADA PESAWAT TELEVISI 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan beberapa blok rangkaian pada pesawat televisi! 

2. Blok rangkaian yang terdapat trafo flyback adalah blok rangkaian? 

3. Pada rangkaian penala/tuner terdapat penguat RF, mixer, dan oscillator, 

jelaskan masing-masing fungsinya! 

 

Kunci jawaban  

1. Blok tuner, blok audio output, blok chroma dan matrik, blok horisontal 

output, blok vertikal output, blok power supply. 

2. Blok rangkaian horisontal output 

3. RF berfungsi memilih pemancar yang akan diterima, mixer berfungsi 

mencampur frekuensi yang didapat dari oscillator dan RF, oscillator berfungsi 

membangkitkan frekuensi yang tertentu besarnya untuk pembanding 

frekuensi yang diterima penguat RF 

 

KELOMPOK AHLI D 

FUNGSI MASING-MASING BLOK PADA PESAWAT TELEVISI 

 

 Pertanyaan 

1. Apa fungsi dari tuner? 

2. Apa fungsi rangkaian AGC? 

3. Ada 3 cara untuk membuat tegangan pengontrol AGC, sebutkan! 

 

Kunci jawaban 

1. Tuner berfungsi menangkap sinyal-sinyal FR dari pemancar TV 

2. AGC berfungsi mengatur/ mengontrol penguatan penguat RF dan penguat IF 

video hingga menghasilkan sinyal-sinyal keluaran yang lebih stabil di 

detektor video, walaupun sinyal yang tertangkap diantara berubah ubah 

lemah/kuat 
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3. – AGC harga rata-rata, yang bekerja dengan harga rata-rata dari output 

deteksi video 

- AGC harga puncak, yang bekerja dengan harga puncak dari pulsa 

sinkronisasi 

- AGC terkunci, yang bekerja dengan harga puncak terkunci selama perioda 

pulsa pengulasan horisontal 

 

SOAL TEST 

1. Apabila kita akan mereparasi pesawat televisi, langkah awal yang kita 

lakukan adalah... 

a. Menanyakan kerusakan dan mencoba menghidupkan televisi 

b. Langsung membuka casing televisi dan memeriksa letak kerusakan 

c. Pesawat dihidupkan dan mengatur kontras dan brightness 

d. Melihat skema televisi 

e. Mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru 

2. Apabila kita akan mengukur tegangan yang besarnya belum kita ketahui, 

maka langkah aman untuk mengukur adalah kita menggunakan skala 

ukur... 

a. Skala dari yang terkecil ke yang lebih besar 

b. Skala dari yang terbesar ke yang lebih kecil 

c. Langsung kita ukur tanpa melihat skala ukur 

d. Skala ukur yang ada pada alat ukur tersebut 

e. Skala terkecil 

3. Pada mesin pesawat televisi tiap blok rangkaian dibuat kode komponen 

atau nomor komponen yang berbeda-beda, tujuannya adalah... 

a. Untuk mengetahui komponen yang berbahaya dan tidak berbahaya 

b. Untuk mengetahui harga komponen-komponen tersebut 

c. Untuk memudahkan kita dalam mencari komponen yang rusak 

berdasarkan blok-blok TV 

d. Untuk memudahkan kita dalam mencari komponen di toko 

e. Untuk mengetahui komponen pasif dan komponen aktif 

4. Berikut ini yang bukan merupakan kerusakan pesawat televisi pada bagian 

vertikal adalah... 

a. Gambar 1 garis horisontal dari kiri kekanan layar TV 

b. Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

c. Gambar menyempit kiri dan kanan 

d. Raster atau gambar terlipat vertikal 

e. Gambar berjalan keatas kebawah 
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5. Istilah efek pump-out pada sistim audio televisi adalah... 

a. Gangguan pada penguat akhir audio amplifier 

b. Gangguan pada penguat depan audio amplifier 

c. Berkurangnya daya pada blok audio 

d. Gangguan pada blok audio televisi yang menyebabkan keluaran suara 

tidak bisa maksimal 

e. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya 

gambar/layar televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 

6. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai keselamatan kerja 

dalam mereparasi pesawat televisi penerima adalah... 

a. Membuang sisa muatan listrik yang ada pada anoda dengan 

menghubungkan ke salah satu sumber listrik 

b. Membuang muatan listrik pada elko bertegangan tinggi menggunakan 

obeng 

c. Membuang sisa muatan listrik yang ada pada anoda dengan 

menghubungkan ke ground dengan kabel probe 

d. Meletakan alat reparasi di sembarang tempat 

e. Menggunakan alat reparasi tidak sesuai dengan fungsinya 

7. Komponen yang berfungsi sebagai regulator tegangan sebagai berikut, 

kecuali... 

a. Diode zener 

b. Kombinasi dioda-transistor 

c. Transistor 

d. Kombinasi lilitan-kondensator 

e. IC 

8. Fungsi power supply sebagai berikut, kecuali... 

a. Sumber arus 

b. Sumber tegangan 

c. Pemberi muatan dan hambatan 

d. Pemberi daya 

e. Pemberi energy 

9. Apabila kita sudah menemukan komponen yang rusak dan berkeinginan 

untuk mengganti komponen tersebut, maka untuk melepas timah solderan 

komponen tersebut kita gunakan alat... 

a. Solder  

b. Atraktor  

c. Pinset 

d. Obeng – 

e. Blower 
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10. Gambar di bawah ini adalah bentuk dari kabel jenis... 

a. Kabel yagi 

b. Kabel coaxial 

c. Kabel NYM 

d. Kabel Twin lead 

e. Kabel NYA 

 

11. Fuse (zekring) berfungsi sebagai... 

a. Mengamankan beban berlebih dari tegangan yang semestinya, untuk 

memutuskan jalur apabila terjadi hubung singkat 

b. Mengatur batas penguatan transistor 

c. Sebagai peredam arus puncak 

d. Sebagai penstabil tegangan 

e. Untuk menyambungkan dan memutuskan suatu hubungan 

12. Pada sistim pemancaran dan penerimaan televisi, untuk membawa sinyal 

informasi gambar menggunakann sisitm pemancar... 

a. FM (Frequency Modulation) 

b. AM (Amplitudo Modulation) 

c. MW (Medium Wave) 

d. SW ( Short Wave) 

e. CDMA 

13. Sedangkan untuk membawa sinyal informasi suara menggunakan sistim 

pemancar... 

a. FM (Frequency Modulation) 

b. AM (Amplitudo Modulation) 

c. MW (Medium Wave) 

d. SW ( Short Wave) 

e. CDMA 

14. Cara pemeriksaan baik atau rusaknya komponen elektrolit kondensator 

(Elko) yang benar adalah... 

a. Bila jarum bergerak kemudian kembali ketempat smula tandanya elko 

bagus 

b. Bila jarum bergerak kemudian kembali ketempat semula tandanya 

elko rusak 

c. Bila jarum bergerak kemudian kembali tapi hanya setengah tandanya 

elko bagus 

d. Bila jarum bergerak kemudian tidak kembali seperti semula tandanya 

elko bagus 

e. Bila jarum tidak bergerak sama sekali berarti elko dalam kondisi 

bagus 
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15. Untuk memudahkan kita dalam mencari kerusakan pada pesawat televisi 

selain alat ukur adalah... 

a. Skema rangkaian TV 

b. Nilai komponen 

c. Tabel persamaan komponen 

d. Mesin TV yang sudah tidak dipakai lagi 

e. Multitester 

16. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk kegiatan mereparasi 

pesawat televisi, kecuali... 

a. Multitester 

b. Solder 

c. Atraktor 

d. Obeng 

e. Tang spi 

17. Berikut ini merupakan langkah efektif dalam reparasi Televisi, kecuali... 

a. Diketahui betul keadaan gangguan kerusakan 

b. Perkirakan besarnya biaya service 

c. Perrkirakan blok yang rusak berdasarkan keadaan gangguan 

d. Bagilah blok yang rusak dan carilah daerah rusaknya 

e. Carilah dan ganti komponen yang rusak 

18. Sebelum kita mereparasi televisi terlebih dahulu kita harus membuang 

tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda walaupun TV sudah 

dimatikan, yaitu dengan cara... 

a. Membuang muatan listrik pada Elko yang bertegangan tinggi 400V 

b. Melepas knop anoda 

c. Menghubungkan anoda ke ground dengan menggunakan kabel probe 

d. Melepas kaki basis transistor horizontal out 

e. Memotong jalur yang menghubungkan fly back ke power supply 

19. Apabila kita ingin membuang muatan listrik yang ada pada Elektrolit 

Condensator bertegangan tinggi cara yang paling aman adalah dengan 

cara... 

a. Menghubung singkatkan polaritas kaki + dan – Elko 

b. Membuang muatan listrik dengan solder 

c. Membuang muatan dengan obeng + 

d. Membuang muatan listrik dengan tespen 

e. Menggunakan multimeter 

20. Berikut merupakan langkah-langkah awal dalam memperbaiki Televisi 

penerima, kecuali... 

a. Mencabut kabel AC dari stop kontak 

b. Membuka casing televisi 
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c. Membuang tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda 

d. Mengecek tegangan pada power suplly 

e. Mengukur tegangan pada kaki basis transistor regulator out 

 

Kunci jawaban 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. C 

5. E 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. B 

 

 

 

11. A 

12. B 

13. A 

14. A 

15. A 

16. E 

17. B 

18. C 

19. B 

20. E 

 

 

b. Pensekoran 

1) Soal diskusi 

Bobot soal tiap nomor = 10 

Nilai = (10X 3) : 3 = 10 

2) Soal test 

Bobot soal tiap nomor = 1 

Nilai = (1 X 20) : 2 = 10 

 

 

 

Mengetahui,  

Guru Kelas Peneliti 

 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd  Ahmad Sutrisno 

 5301409053 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

 

Nama Sekolah : SMK YPT KOTA TEGAL 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

Kelas/Semester : XI / 4 

Pertemuan : 1 

Alokasi Waktu : 4 jam @ 45 menit. 

 

1. Standar Kompetensi  

Memperbaiki System Penerima Televisi 

 

2. Kompetensi Dasar  

Memperbaiki TV penerima 

 

3. Indikator 

a. Mampu  menyebutkan gejala kerusakan bagian TV penerima 

 

4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran Jigsaw 

 

5. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 

a. Menyebutkan gejala kerusakan pada TV penerima 

 

6.  Materi Pembelajaran 

a. Service TV penerima 

b. Teknik reparasi TV penerima 

 

7.  Metode Pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

 

8.  Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah Kegiatan Waktu 

A. Kegiatan 

Awal. 

 

1. Memberi salam 

2. Mengajak siswa berdo’a sebelum 

pelajaran dimulai 

3. Guru menyampaikan tujuan yang 

dicapai dalam pembelajaran. 

4. Guru menjelaskan pokok bahasan TV 

penerima secara garis besar. 

 

20 menit 

B.Kegiatan 

Inti. 
a. Eksplorasi 

Guru melaksanakan apersepsi materi 

140 menit 

Lampiran 3 
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 yang terkait dengan pokok bahasan 

Televisi sebagai langkah awal untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi yang bersangkutan 

 

b. Elaborasi 

1. Siswa dikelompokkan ke dalam 

kelompok-kelompok heterogen 

beranggotakan 4-6 siswa yang 

sebelumnya telah ditentukan, tiap siswa 

diberi nomor, setiap anggota kelompok 

diberi satu bagian materi yang telah 

dipilih untuk dipelajari dan dikuasai 

2. Guru memberikan suatu permasalahan, 

pertanyaan dalam bentuk teks. 

3. Siswa dari kelompok asal yang 

mempelajari materi yang sama, 

selanjutnya berkumpul dengan anggota 

kelompok lain guna membentuk 

kelompok ahli.  

4. Setelah selesai berdiskusi, setiap 

anggota dari kelompok ahli harus 

kembali ke kelompok asalnya. Anggota 

kelompok ahli dengan masing-masing 

materi yang dikuasai memberikan 

penjelasan kepada teman 

sekelompoknya. 

5. Guru memilih salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas agar guru 

dapat menyamakan persepsi tentang 

materi yang dipelajari. 

6. Mengembalikan suasana kelas seperti 

semula dan memberikan pertanyaan 

kepada siswa sekiranya ada persoalan 

yang tidak terpecahkan dalam diskusi 

kelompoknya. 

7. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan secara acak kepada siswa 

untuk mengecek pemahaman mereka 

tentang materi yang dibahas melalui 

model pembelajaran Jigsaw dengan 

menyebutkan nomornya, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai yang 

dipangggil mengacungkan tangannya 
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dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan Dalam memanggil satu 

nomor, guru secara acak menyebut 

nomor dari 1-n (n adalah banyaknya 

siswa dalam kelompok). 

 

c. Konfirmasi 

Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 

C.Kegiatan 

Akhir. 

 

Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

untuk siklus II. 

20 menit 

 

9. Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

a. Alat / sarana 

1) LCD. 

2) Unit Komputer. 

3) Spidol 

4) Penghapus 

 

b. Sumber Pembelajaran 

1) Teknik reparasi televisi berwarna, Rio R. 

2) Teknik servis/reparasi TV transistor hitam putih, Indrawan 

3) Buku elektronika terkait. 

 

 

10.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Hasil diskusi kelompok 

2) Test tertulis 

 

 

SOAL DISKUSI 

KELOMPOK AHLI A 

GEJALA KERUSAKAN AUDIO OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan yang terjadi pada bagian audio output! 

2. Pada system audio televisi biasanya menggunakan 2 macam system,sebutkan! 

3. Dalam rangkaian blok audio televisi, ada istilah efek pum-out, apa 

maksudnya? 

 



105 

 

 

 

Kunci jawaban 

1. Suara tidak keluar, suara kadang muncul kadang hilang 

2. System stereo dan system mono 

3. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya gambar/layar 

televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 

 

 

KELOMPOK AHLI B 

GEJALA KERUSAKAN HORISONTAL OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan tanda-tanda kerusakan pada bagian horisontal output! 

2. Mengapa jika terjadi kerusakan pada bagian horisontal gambar menjadi 1 

garis vertikal dari atas ke bawah? 

3. Mengapa jika bagian horisontal out rusak pada layar pesawat televisi menjadi 

gelap? 

Kunci jawaban 

 

1. - Tidak ada raster 

- Raster lemah 

- Lebar gambar kurang 

- Gambar terlipat horisontal 

- Gambar berbentuk trapezium miring 

- Gambar 1 garis vertikal dari atas ke bawah 

2. Karena berkas electron hanya tertarik arah vertikal 

3. Karena trafo flyback tidak bekerja, tegangan tinggi tidak ada 
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KELOMPOK AHLI C 

GEJALA KERUSAKAN VERTIKAL OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan pada vertikal output! 

2. Mengapa jika terjadi kerusakan pada bagian vertikal raster atau gambar 

terlipat vertikal? 

3. Apa penyebab gambar menjadi berjalan ke atas ke bawah jika kerusakan pada 

bgian vertikal? 

Kunci jawaban 

1. – gambar 1 garis horisontal dari kiri ke kanan layar TV 

- Raster atau gambar kurang lebar ke atas ke bawah 

- Raster atau gambar terlipat vertikal 

- Gambar tidak linier 

- Gambar lari lari ke atas ke bawah 

2. Gambar terlipat vertikal disebabkan berubahnya bentuk voltase sinyal osilator 

vertikal sering dikarenakan bocornya kondensator kopling 

3. Gambar berjalan keatas dan kebawah disebabkan kerusakan pada rangkaian 

integrator 

 

KELOMPOK AHLI D 

GEJALA KERUSAKAN POWER SUPPLY 

 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan tanda-tanda kerusakan pada bagian power supply! 

2. Kerusakan pesawat televisi dengan trip-nya MCB rumah kita ketika 

dinyalakan adalah kerusakan ada pada komponen apa? 

3. Apa yang Anda ketahui tentang power supply ACmatic? 

 

Kunci jawaban 

1. – pesawat TV mati, lampu pilot mati, tidak ada raster tidak ada suara, 

filament mati 
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- Gambar tidak penuh dilayar, suara kecil karena tegangan pencatu daya rendah 

- Dengung pada gambar dan suara, karena rusaknya rangkaian stabilizer 

2. Diode rectifier yang putus, shortnya transistor regulator out 

3. Yaitu power supply yang menggunakan cara tegangan 220VAC langsung 

disearahkan menggunakan diode. 

 

SOAL TEST 

1. Jika Anda mempunyai pesawat televisi dengan tanda-tanda kerusakan 

pada pinggiran gambar berwarna pada bagian atas atau bawah layar, maka 

kemungkinan kerusakan ada pada bagian... 

a. Konvergensi warna 

b. Demodulator warna 

c. Rangkaian matrix 

d. Rangkaian RGB 

e. Rangkaian pada IC chroma 

2. Pada pesawat televisi muncul tanda-tanda kerusakan sebagai berikut: 

 Pesawat televisi mati, lampu pilot mati, tidak ada raster dan suara, 

filament mati 

 Ada bau asap/benda terbakar dan sikring putus 

 Gambar tidak penuuh dilayar 

 Dengung pada gambar dan suara 

Kerusakan-kerusakan tersebut ada pada bagian... 

a. Pencatu daya / power suplly 

b. Horisontal 

c. Vertikal 

d. Audio 

e. Detektor video 

3. Gejala kerusakan pada tabung gambar diantaranya yaitu... 

a. Lebar gambar kurang 

b. Gambar suram (blooming/tidak focus/gambar negatif 

c. Gambar terlipat horisontal 

d. Gambar terbentuk trapezium miring 

e. Gambar tidak linier 

4. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda kerusakan pada bagian horisontal 

adalah... 

a. Sebuah garis horisontal dari kiri kekanan layar TV 

b. Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

c. Gambar berjalan keatas kebawah 
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d. Sebuah garis vertikal dari atas kebawah 

e. Raster atau gambar terlipat vertikal 

5. Kerusakan dengan gejala gambar dan raster lemah/suram walaupun 

kontras sudah maksimum, maka dapat dipastikan kerusakan ada pada 

bagian... 

a. voltase tegangan tinggi 

b. video amplifier 

c. rangkaian tabung gambar 

d. sinkronisasi 

e. audio out 

6. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk gangguan kerusakan pada 

rangkaian video amplifier adalah... 

a. Tidak ada raster 

b. Raster ada teteapi gambar lemah 

c. Gambar berjalan dari atas ke bawah 

d. Gambar terlalu hitam 

e. Gambar terlalu kontras 

7. Gambar bergetar-getar dengan suara gemeretak sering disebabkan oleh... 

a. Rusaknya kondensator pada trafo filter IF video 

b. Rusaknya penguat video 

c. Membesarnya nilai hambatan nilai resistor 

d. Rangkaian audio output yang rusak 

e. Rangkaian sinkronisasi 

 

8. Di bawah ini merupakan salah satu sistim yang digunakan dalam 

pengiriman sinyal adalah... 

a. Sistim SECAM 

b. Sistim NICAM 

c. Sistim DOLBY 

d. Sistim online 

e. Sistim NSTC 

9. Seseorang memiliki televisi dengan kerusakan tidak ada gambar, tetapi 

raster dan suara ada, jika kita hendak mereparasi televisi tersebut maka 

bagian yang kita amati adalah bagian rangkaian... 

a. Video amplifier dan CRT 

b. Audio amplifier dan CRT 

c. Tuner  

d. Rangkaian horisontal dan CRT 

e. Detektor video  
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10. Kerusakan televisi yang ditandai dengan tidak ada gambar, tidak ada raster 

akan tetapi suara ada, maka dugaan kerusakaan ada pada bagian... 

a. Rangkaian tuner 

b. Detektor video 

c. Rangkaian horisontal dan CRT 

d. Rangkaian vertikal 

e. Penguat audio out 

11. Kerusakan yang ditandai dengan tidak ada gambar, tidak ada raster, dan 

tidak ada suara adalah kerusakan pada bagian... 

a. Rangkaian horizontal, CRT 

b. Rangkaian sinkronisasi 

c. Tegangan tinggi kurang 

d. Power supply tegangan rendah 

e. Brightness  

12. Berapakah besar frekuensi yang dihasilkan osilator horisontal? 

a. 16,525 KHz 

b. 16,625 KHz 

c. 15,625 KHz 

d. 15,525 KHz 

e. 14,625 KHz 

13. Komponen yang berfungsi sebagai detektor adalah... 

a.  Transistor 

b. Resistor 

c. Kapasitor 

d. Dioda zener 

e. Dioda germanium 

14. Perbandingan lebar dan tinggi bingkai gambar layar pada televisi disebut... 

a. Raster 

b. Scanning 

c. Elemen gambar 

d. Inchi 

e. Aspect ratio 

15. Pada Televisi hitam putih dan warna fungsi H.HOLD adalah... 

a. Mengatur gambar supaya diam, tidak lari ke kiri/kanan atau gambar 

selendang 

b. Mengatur intensitas cahaya pada layar  

c. Mengatur gambar supaya diam tidak lari ke atas/ke bawah 

d. Mengatur intensitas cahaya secara otomatis pada layar tabung gambar 

e. Mengatur perbandingan hitam dan putih pada layar tabung gambar 
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16. Besarnya frekuensi pembawa gambar adalah... 

a. 38,7 MHz 

b. 38,8 MHz 

c. 38,9 MHz 

d. 33,4 Mhz 

e. 33,3 MHz 

17. Sedangkan besarnya frekuensi pembawa suara adalah... 

a. 38,7 MHz 

b. 38,8 MHz 

c. 38,9 MHz 

d. 33,4 Mhz 

e. 33,3 MHz 

18. Di dalam tuner terdapat penguat RF, Mixer, dan Osilator, fungsi Osilator 

yaitu... 

a. Menerima sinyal masukan (gelombang TV) dari antenna dan 

mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF 

b. Membangkitkan frekuensi yang tertentu besarnya untuk pembanding 

frekuensi yang diterima penguat RF 

c. Membangkitkan sinyal frekuensi RF yang diterima antenna 

d. Mencampurkan sinyal dari penguat RF dan osilator local sehingga 

menghasilkan frekuensi menengah (IF) 

e. Memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa 

19. Pernyataan di bawah yang paling tepat mengenai fungsi tuner adalah... 

a. Menerima sinyal masukan (gelombang TV) dari antenna dan 

mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF 

b. Membangkitkan sinyal frekuensi RF yang diterima antenna 

c. Mencampurkan sinyal dari penguat RF dan osilator local sehingga 

menghasilkan frekuensi menengah (IF) 

d. Membangkitkan tegangan tinggi 10-25kV 

e. Memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa 

20. Berikut ini cirri-ciri dari power suplly switching, kecuali… 

a. Trafo ACmatic sebagai pembagi tegangan 

b. Kondensator tegangan tinggi 

c. Tegangan AC 220V langsung disearahkan 

d. Menggunakan transistor sebagai switching/saklar 

e. Menggunakan LDR sebagai sensor panas 
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Kunci jawaban 

 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. A 

8. A 

9. A 

10. C 

 

 

11. D 

12. C 

13. E 

14. E 

15. A 

16. C 

17. D 

18. B 

19. A 

20. E 

 

 

 

b. Pensekoran 

3) Soal test 

Bobot soal tiap nomor = 1 

Nilai = (1 X 20) : 2 = 10 

 

4) Soal diskusi 

Bobot soal tiap nomor = 10 

Nilai = (10X 3) : 3 = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Guru Kelas Peneliti 

 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd  Ahmad Sutrisno 

 5301409053 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

 

 

Nama Sekolah : SMK YPT KOTA TEGAL 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

Kelas/Semester : XI / 4 

Pertemuan : 1 

Alokasi Waktu : 4 jam @ 45 menit. 

 

1. Standar Kompetensi  

Memperbaiki System Penerima Televisi 

 

2. Kompetensi Dasar  

Memperbaiki TV penerima 

 

3. Indikator 

a. Mampu menyebutkan penanganan kerusakan perangkat TV penerima 

 

4. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Jigsaw 

 

5. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 

a. Menyebutkan penanganan kerusakan perangkat TV 

 

6.  Materi Pembelajaran 

a. Service TV penerima 

b. Teknik reparasi TV penerima 

 

7.  Metode Pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

 

8.  Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah Kegiatan Waktu 

A. Kegiatan 

Awal. 

 

1. Memberi salam 

2. Mengajak siswa berdo’a sebelum 

pelajaran dimulai 

3. Guru menyampaikan tujuan yang 

dicapai dalam pembelajaran. 

4. Guru menjelaskan pokok bahasan TV 

penerima secara garis besar. 

 

 

20 menit 

Lampiran 4 
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B.Kegiatan 

Inti. 

 

a. Eksplorasi 

Guru melaksanakan apersepsi materi 

yang terkait dengan pokok bahasan 

Televisi sebagai langkah awal untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi yang bersangkutan 

 

b. Elaborasi 

1. Siswa dikelompokkan ke dalam 

kelompok-kelompok heterogen 

beranggotakan 4-6 siswa yang 

sebelumnya telah ditentukan, tiap 

siswa diberi nomor, setiap anggota 

kelompok diberi satu bagian materi 

yang telah dipilih untuk dipelajari dan 

dikuasai 

2. Guru memberikan suatu 

permasalahan, pertanyaan dalam 

bentuk teks. 

3. Siswa dari kelompok asal yang 

mempelajari materi yang sama, 

selanjutnya berkumpul dengan 

anggota kelompok lain guna 

membentuk kelompok ahli.  

4. Setelah selesai berdiskusi, setiap 

anggota dari kelompok ahli harus 

kembali ke kelompok asalnya. 

Anggota kelompok ahli dengan 

masing-masing materi yang dikuasai 

memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompoknya. 

5. Guru memilih salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas agar guru 

dapat menyamakan persepsi tentang 

materi yang dipelajari. 

6. Mengembalikan suasana kelas seperti 

semula dan memberikan pertanyaan 

kepada siswa sekiranya ada persoalan 

yang tidak terpecahkan dalam diskusi 

kelompoknya. 

7. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan secara acak kepada siswa 

untuk mengecek pemahaman mereka 

tentang materi yang dibahas melalui 

140 menit 
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model pembelajaran Jigsaw dengan 

menyebutkan nomornya, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai yang 

dipangggil mengacungkan tangannya 

dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan Dalam memanggil satu 

nomor, guru secara acak menyebut 

nomor dari 1-n (n adalah banyaknya 

siswa dalam kelompok). 

 

c. Konfirmasi 

Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 

C.Kegiatan 

Akhir. 

 

Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

untuk siklus III. 

20 menit 

 

 

9.  Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

a. Alat / sarana 

1) LCD. 

2) Unit Komputer. 

3) Spidol 

4) Penghapus 

 

b. Sumber Pembelajaran 

1) Teknik reparasi televisi berwarna, Rio R. 

2) Teknik servis/reparasi TV transistor hitam putih, Indrawan 

3) Buku elektronika terkait. 

 

 

10.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Hasil diskusi kelompok 

2) Test tertulis 

 

SOAL DISKUSI 

KELOMPOK AHLI A 

PENANGANAN KERUSAKAN AUDIO OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan yang terjadi pada bagian audio output! 

2. Pada system audio televisi biasanya menggunakan 2 macam system,sebutkan! 
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3. Dalam rangkaian blok audio televisi, ada istilah efek pum-out, apa 

maksudnya? 

 

Kunci jawaban 

1. Suara tidak ada, suara lemah 

2. Stereo dan mono 

3. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya gambar/layar 

televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 

 

 

KELOMPOK AHLI B 

PENANGANAN KERUSAKAN HORISONTAL OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Pada blok horisontal output terdapat 4 komponen utama, sebutkan! 

2. Sebutkan komponen yang rawan rusak pada bagian horisontal out! 

3. Bagaimana cara membuang sisa muatan listrik yang masih tersisa pada anoda 

flyback? 

 

Kunci jawaban 

 

1. driver, transistor final (sering disebut TR horisontal), FBT (Flyback 

Transformer), dan yoke horisontal. 

2. Transistor final/transistor horisontal out 

3. Dengan cara menghubungkan anoda ke ground dengan menggunakan kabel 

probe 

 

KELOMPOK AHLI C 

PENANGANAN KERUSAKAN VERTIKAL OUTPUT 

 

 

 Pertanyaan 

1. Bagaimana tanda-tanda kerusakan pada blok vertikal? 

2. Apabila defleksi yoke vertikal terbakar, apa yang terjadi? 

3. Apa yang akan terjadi apabila pemasangan defleksi yoke terbalik? 
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Kunci jawaban 

1. – gambar 1 garis horisontal dari kiri ke kanan 

- Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

- Raster atau gambar terlipat vertikal 

- Gambar tidak linear 

- Gambar lari-lari keatas kebawah 

2. Hanya garis putih horisontal yang tampak 

3. Gambar akan terbalik 

 

 

KELOMPOK AHLI D 

PENANGANAN KERUSAKAN POWER SUPPLY 

 

 

 Pertanyaan 

1. Bagaimana cara membuang sisa muatan listrik yang masih tersisa pada elko 

bertegangan tinggi yang ada pada power supply acmatic? 

2. Berapakah besar tegangan kerja yang digunakan untuk mensuplai masing-

masing blok pada pesawat televisi? 

3. Apa yang kalian ketahui tentang trafo switching? 

 

Kunci jawaban 

1. Dengan memparalelkan solder ke kaki elko,dengan demikian muatan listrik 

yang masih tersisa di kaki elko akan mengalir ke solder 

2. Diukur dengan menggunakan skala ohm, apabila jarum bergerak kemudian 

kembali lagi sampai penuh,maka elko dalam kondisi baik 

3. Tegangan listrik AC langsung disearhkan oleh diode 

 

SOAL TEST 

1. Apabila pesawat televisi dengan kerusakan mati, layar gelap, suara tidak 

ada, teteapi lampu pilot hidup tapi brkedip-kedip, jenis kerusakan seperti 

ini ada pada bagian... 

a. Rangkaian horisontal out 

b. Rangkaian vertikal out 
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c. Tabung gambar 

d. Rangkaian matrix 

e. Transistor regulator out 

2. Raster abu-abu berisi daerah berwarna, kerusakan ada pada bagian apa? 

a. Rangkaian matrix 

b. Demodulator warna 

c. Rangkaian RGB 

d. Cincin konvergensi 

e. Penguat video 

3. Gambar di bawah ini merupakan komponen pada blok power supply  

televisi, yaitu...  

a. IC 

b. IC regulator 

c. LDR 

d. Optocoupler 

e. SCR 

 

 

4. Gambar di bawah ini merupakan komponen televisi, yaitu... 

a. Coil 

b. Flyback 

c. Trafo switching 

d. Yoke defleksi 

e. Tabung gambar 

 

5. Kerusakan yang ditandai dengan suara ada, raster ada, tetapi gambar tidak 

ada, maka titik kerusakan ada pada bagian... 

a. Detektor audio 

b. Detektor video, video amplifier 

c. Detektor video, audio amplifier 

d. Rangkaian horisontal 

e. Rangkaian vertikal 

6. Pada pesawat televisi dengan kerusakan sebagai berikut : tidak bisa 

menangkap gelombang, gelombang bergeser, dan tidak bisa dipilih band-

nya merupakan kerusakan pada bagian... 

a. Penala/tuner 

b. IC memory 

c. Sinkronisasi 

d. Video amplifier 

e. Sound amplifier 
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7. Gambar rangkaian di bawah ini adalah gambar rangkaian... 

a. Integrator 

b. Diferensiator 

c. Pembelah fasa 

d. Stabilizer 

e. Regulator 

 

 

 

8. Gambar rangkaian di bawah ini adalah gambar rangkaian... 

a. Integrator 

b. Diferensiator 

c. Pembelah fasa 

d. Stabilizer 

e. Regulator 

 

9. Saluran yang digunakan untuk penyiaran radio FM adalah... 

a. 54 – 60 MHz 

b. 76 – 82 MHz 

c. 88 – 108 MHz 

d. 174 – 216 MHz 

e. 470 – 890 MHz 

 

10. Fine tuning berfungsi untuk... 

a. Mengoreksi siaran yang diterima supaya tepat 

b. Memindah siaran ke siaran lain 

c. Memilih pemancar yang akan diterima 

d. Mengatur intensitas cahaya 

e. Menyimpan data program chanel TV 

 

11. Rangkaian defleksi horisontal terdiri dari rangkaian berikut ini, kecuali... 

a. Rangkaian AFC 

b. Rangkaian osilator horisontal 

c. Rangkaian driver 

d. Output horisontal 

e. Rangkaian integrator 

12. Pada diode detektor video, untuk kestabilan kerja deteksi maka diode 

diberikan tegangan bias maju kurang lebih sebesar... 

a. 0,5 V 

b. 1 V 

c. 1,5 V 



119 

 

 

 

d. 2 V 

e. 2,5 V 

13. Pencampuran dari warna hijau dan merah akan membentuk warna... 

a. Merah muda 

b. Biru 

c. Hijau tua 

d. Kuning 

e. Ungu 

14. Diantara komponen-komponen berikut ini, manakah komponen yang 

mudah rusak oleh panas pada waktu penyolderan? 

a. Resistor dan kapasitor 

b. Kumparan dan diode 

c. Transistor dan IC 

d. LDR dan SCR 

e. TRIAC dan transformator 

15. Tegangan ekstra tinggi yang dihasilkan trafo flyback untuk keperluan 

anoda tabung gambar televisi warna 14 inchi adalah sebesar... 

a. 5 s/d 10 KVDC 

b. 5 s/d 15 KVDC 

c. 5 s/d 20 KVDC 

d. 5 s/d 25 KVDC 

e. 5 s/d 12 KVDC 

16. Osilator vertikal membangkitkan frekuensi sebesar... 

a. 55 Hz 

b. 45 Hz 

c. 50 Hz 

d. 60 Hz 

e. 65 Hz 

17. Berikut kepanjangan dari NTSC yang benar adalah... 

a. Nation Television System Communication 

b. National Television System Coorporation 

c. Nasional Television System Committee 

d. Nation Television System Committee 

e. National Television System Committee 

18. AGC kependekan dari... 

a. Automatic Green Control 

b. Automatic Gain Control 

c. Automatic Grid Control 

d. Automatic Gain Capasitor 

e. Automatic Gain Conductor 
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19. Pada pesawat televisi hanya terdapat garis arah vertikal saja, maka 

kerusakannya ada pada bagian? 

a. Rangkaian vertikal 

b. Rangkaian horisontal 

c. Rangkaian integrator 

d. Rangkaian diverensiator 

e. Rangkaian video amplifier 

20. Kerusakan yang terjadi pada pesawat televisi jika layar memperlihatkan 

seperti gambar di bawah ini adalah... 

 

a. Bagian gambar 

b. Bagian vertikal 

c. Bagian horizontal 

d. Bagian sinkronisasi 

e. Bagian devleksi horisontal 

Kunci jawaban 

 

1. A 

2. D 

3. D 

4. D 

5. B 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

 

 

 

11. E 

12. B 

13. D 

14. C 

15. D 

16. C 

17. E 

18. B 

19. B 

20. B 

 

 

 

b. Pensekoran 

1) Soal test 

Bobot soal tiap nomor = 1 

Nilai = (1 X 20) : 2 = 10 
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2) Soal diskusi 

Bobot soal tiap nomor = 10 

Nilai = (10X 3) : 3 = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Guru Kelas Peneliti 

 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd  Ahmad Sutrisno 

  5301409053  
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS I 

KELOMPOK AHLI A 

PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DALAM MEREPARASI 

TELEVISI 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan 

langkah-langkah dan keselamatan kerja agar tidak menimbulkan 

bahaya selama mereparasi pesawat televisi. Contoh salah satu 

keselamatan kerja dalam mereparasi televisi yaitu membuang sisa 

muatan listrik yang ada pada anoda. Membuang sisa muatan listrik 

pada elko-elko bertegangan tinggi. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui langkah dan keselamatan kerja 

dalam 

  proses reparasi pesawat televisi 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang keselamatan kerja 

dalam  

     mereparasi pesawat televisi 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan langkah-langkah keselamatan kerja dalam mereparasi 

TV! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Bagaimana cara menghilangkan sisa muatan listrik yang masih 

ada pada anoda tabung gambar? 

Lampiran 5 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Bagaimana cara menghilangkan sisa muatan listrik yang ada pada 

elko bertegangan tinggi? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Kunci jawaban 

 

1. - mencabut kabel AC dari stop kontak 

- Membuka casing televisi  

- Membuang tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda 

- Mengecek tegangan pada power supply 

2. Menghubung singkatkan anoda ke ground menggunakan salah satu kabel 

probe. 

3. Dengan menggunakan solder listrik, yaitu kabel solder diparalelkan 

dengan elko 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS I 

KELOMPOK AHLI B 

ALAT-ALAT DALAM MEREPARASI TELEVISI 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu dipersiapkan alat-

alat reparasi yang benar dan sesuai dengan fungsi masing-masing alat. 

Banyak alat yang dapat digunakan dalam proses reparasi pesawat 

televisi untuk mempermudah kita dalam proses reparasi televisi. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui alat-alat dalam proses reparasi 

pesawat  

  televisi 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang alat-alat yang 

digunakan dalam  

     mereparasi pesawat televisi 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan macam-macam alat yang dapat digunakan dalam 

mereparasi pesawat televisi! 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Apabila kita akan mengukur tegangan, akan tetapi kita belum 

mengetahui berapa besar tegangan yang akan kita ukur, 

bagaimana caranya supaya alat ukur kita tidak rusak karena 

kesalahan skal ukur? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Apa yang kalian ketahui tentang multimeter? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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Kunci jawaban 

 

1. Solder, desoldering (atraktor), multimeter, obeng +-, pinset, kuas 

2. Dengan menggunakan skala ukur yang lebih besar dari tegangan yang 

akan kita ukur 

3. Multimeter berfungsi untuk mengukur arus, tegangan dan hambatan 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS I 

KELOMPOK AHLI C 

BLOK-BLOK RANGKAIAN PADA PESAWAT TELEVISI 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan dan 

dipahami masing-masing blok rangkaian yang ada pada pesawat 

televisi, dengan diketahuinya blok-blok pada pesawat televisi maka 

akan memudahkan kita dalam mereparasi pesawat televisi, karena pada 

mesin televisi tiap blok sudah dipisahkan dengan nomor komponen 

yang berbeda beda agar memudahkan kita dalam mengetahui blok 

kerusakan. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui blok-blok yang ada pada 

pesawat televisi 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang blok pesawat 

televisi 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan beberapa blok rangkaian pada pesawat televisi! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Blok rangkaian yang terdapat trafo flyback adalah blok 

rangkaian? 

.......................................................................................................... 

3. Pada rangkaian penala/tuner terdapat penguat RF, mixer, dan 

oscillator, jelaskan masing-masing fungsinya! 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

4. Blok tuner, blok audio output, blok chroma dan matrik, blok horisontal 

output, blok vertikal output, blok power supply. 

5. Blok rangkaian horisontal output 

6. RF berfungsi memilih pemancar yang akan diterima, mixer berfungsi 

mencampur frekuensi yang didapat dari oscillator dan RF, oscillator 

berfungsi membangkitkan frekuensi yang tertentu besarnya untuk 

pembanding frekuensi yang diterima penguat RF 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS I 

KELOMPOK AHLI D 

FUNGSI MASING-MASING BLOK PADA PESAWAT TELEVISI 

 

 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan dan 

dipahami masing-masing fungsi blok rangkaian yang ada pada pesawat 

televisi, dengan diketahuinya blok-blok pada pesawat televisi maka 

akan memudahkan kita dalam mereparasi pesawat televisi. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui fungsi blok-blok yang ada 

pada pesawat  

  televisi 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang fungsi blok pesawat 

televisi 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Apa fungsi dari tuner? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

2. Apa fungsi rangkaian AGC? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

3. Ada 3 cara untuk membuat tegangan pengontrol AGC, 

sebutkan! 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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Kunci jawaban 

 

1. Tuner berfungsi menangkap sinyal-sinyal FR dari pemancar TV 

2. AGC berfungsi mengatur/ mengontrol penguatan penguat RF dan penguat 

IF video hingga menghasilkan sinyal-sinyal keluaran yang lebih stabil di 

detektor video, walaupun sinyal yang tertangkap diantara berubah ubah 

lemah/kuat 

3. – AGC harga rata-rata, yang bekerja dengan harga rata-rata dari output 

deteksi video 

- AGC harga puncak, yang bekerja dengan harga puncak dari pulsa 

sinkronisasi 

- AGC terkunci, yang bekerja dengan harga puncak terkunci selama 

perioda pulsa pengulasan horisontal 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS II 

KELOMPOK AHLI A 

GEJALA KERUSAKAN AUDIO OUTPUT 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya. Masing-masing blok pada pesawat televisi 

berbeda gejala kerusakannya, oleh karena itu kita harus tahu gejala 

kerusakannya. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui gejala keruskan pada 

rangkaian audio 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang gejala kerusakan 

rangkaian 

  audio output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan yang terjadi pada bagian audio output! 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

2. Pada system audio televisi biasanya menggunakan 2 macam 

system,sebutkan! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Dalam rangkaian blok audio televisi, ada istilah efek pum-out, apa 

maksudnya? 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Lampiran 6 
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Kunci jawaban 

 

1. Suara tidak keluar, suara kadang muncul kadang hilang 

2. System stereo dan system mono 

3. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya gambar/layar 

televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS II 

KELOMPOK AHLI B 

GEJALA KERUSAKAN HORISONTAL OUTPUT 

 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya. Masing-masing blok pada pesawat televisi 

berbeda gejala kerusakannya, oleh karena itu kita harus tahu gejala 

kerusakannya. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui gejala keruskan pada 

rangkaian horisontal 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang gejala kerusakan 

rangkaian  

     horisontal output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan tanda-tanda kerusakan pada bagian horisontal output! 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

2. Mengapa jika terjadi kerusakan pada bagian horisontal gambar 

menjadi 1 garis vertikal dari atas ke bawah? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

3. Mengapa jika bagian horisontal out rusak pada layar pesawat 

televisi menjadi gelap? 
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Kunci jawaban 

 

1. - Tidak ada raster 

- Raster lemah 

- Lebar gambar kurang 

- Gambar terlipat horisontal 

- Gambar berbentuk trapezium miring 

- Gambar 1 garis vertikal dari atas ke bawah 

2. Karena berkas electron hanya tertarik arah vertikal 

3. Karena trafo flyback tidak bekerja, tegangan tinggi tidak ada 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS II 

KELOMPOK AHLI C 

GEJALA KERUSAKAN VERTIKAL OUTPUT 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya. Masing-masing blok pada pesawat televisi 

berbeda gejala kerusakannya, oleh karena itu kita harus tahu gejala 

kerusakannya. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui gejala keruskan pada 

rangkaian vertikal 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang gejala kerusakan 

rangkaian  

     vertikal output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan pada vertikal output! 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Mengapa jika terjadi kerusakan pada bagian vertikal raster atau 

gambar terlipat vertikal? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Apa penyebab gambar menjadi berjalan ke atas ke bawah jika 

kerusakan pada bgian vertikal? 

.......................................................................................................... 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Kunci jawaban 

1. – gambar 1 garis horisontal dari kiri ke kanan layar TV 

- Raster atau gambar kurang lebar ke atas ke bawah 

- Raster atau gambar terlipat vertikal 

- Gambar tidak linier 

- Gambar lari lari ke atas ke bawah 

2. Gambar terlipat vertikal disebabkan berubahnya bentuk voltase sinyal 

osilator vertikal sering dikarenakan bocornya kondensator kopling 

3. Gambar berjalan keatas dan kebawah disebabkan kerusakan pada 

rangkaian integrator 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS II 

KELOMPOK AHLI D 

GEJALA KERUSAKAN POWER SUPPLY 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya. Masing-masing blok pada pesawat televisi 

berbeda gejala kerusakannya, oleh karena itu kita harus tahu gejala 

kerusakannya. 

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui gejala keruskan pada 

rangkaian power  

     supply  

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang gejala kerusakan 

rangkaian  

     power supply  

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan tanda-tanda kerusakan pada bagian power supply! 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

2. Kerusakan pesawat televisi dengan trip-nya MCB rumah kita ketika 

dinyalakan adalah kerusakan ada pada komponen apa? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

3. Apa yang Anda ketahui tentang power supply ACmatic? 

............................................................................................................ 
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Kunci jawaban 

 

1. – pesawat TV mati, lampu pilot mati, tidak ada raster tidak ada suara, 

filament mati 

- Gambar tidak penuh dilayar, suara kecil karena tegangan pencatu daya 

rendah 

- Dengung pada gambar dan suara, karena rusaknya rangkaian stabilizer 

2. Diode rectifier yang putus, shortnya transistor regulator out 

3. Yaitu power supply yang menggunakan cara tegangan 220VAC langsung 

disearahkan menggunakan diode. 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS III 

KELOMPOK AHLI A 

PENANGANAN KERUSAKAN AUDIO OUTPUT 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya dan memperbaiki/mengganti komponen yang 

rusak. Penanganan kerusakan secara tepat dapat mempercepat proses 

reparasi pesawat televisi.  

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui cara penanganan keruskan 

pada rangkaian 

  Audio output 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang penanganan 

kerusakan  

     audio output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Sebutkan gejala kerusakan yang terjadi pada bagian audio output! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Pada system audio televisi biasanya menggunakan 2 macam 

system,sebutkan! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Dalam rangkaian blok audio televisi, ada istilah efek pum-out, apa 

maksudnya? 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Kunci jawaban 

 

1. Suara tidak ada, suara lemah 

2. Stereo dan mono 

3. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya gambar/layar 

televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS III 

KELOMPOK AHLI B 

PENANGANAN KERUSAKAN HORISONTAL OUTPUT 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya dan memperbaiki/mengganti komponen yang 

rusak. Penanganan kerusakan secara tepat dapat mempercepat proses 

reparasi pesawat televisi.  

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui cara penanganan keruskan 

pada rangkaian 

  horisontal output 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang penanganan 

kerusakan  

     horisontal output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Pada blok horisontal output terdapat 4 komponen utama, 

sebutkan! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Sebutkan komponen yang rawan rusak pada bagian horisontal 

out! 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Bagaimana cara membuang sisa muatan listrik yang masih tersisa 

pada anoda flyback? 
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Kunci jawaban 

 

1. driver, transistor final (sering disebut TR horisontal), FBT (Flyback 

Transformer), dan yoke horisontal. 

2. Transistor final/transistor horisontal out 

3. Dengan cara menghubungkan anoda ke ground dengan menggunakan 

kabel probe 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS III 

KELOMPOK AHLI C 

PENANGANAN KERUSAKAN VERTIKAL OUTPUT 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya dan memperbaiki/mengganti komponen yang 

rusak. Penanganan kerusakan secara tepat dapat mempercepat proses 

reparasi pesawat televisi.  

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui cara penanganan keruskan 

pada rangkaian 

  vertikal output 

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang penanganan 

kerusakan  

     vertikal output 

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Bagaimana tanda-tanda kerusakan pada blok vertikal? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

........................................................................................................ 

............................................................................................................ 

2. Apabila defleksi yoke vertikal terbakar, apa yang terjadi? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

3. Apa yang akan terjadi apabila pemasangan defleksi yoke terbalik? 

............................................................................................................ 

......................................................................................................... 
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Kunci jawaban 

 

1. – gambar 1 garis horisontal dari kiri ke kanan 

- Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

- Raster atau gambar terlipat vertikal 

- Gambar tidak linear 

- Gambar lari-lari keatas kebawah 

2. Hanya garis putih horisontal yang tampak 

3. Gambar akan terbalik 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) SIKLUS III 

KELOMPOK AHLI D 

PENANGANAN KERUSAKAN POWER SUPPLY 

 

 

I. Pendahuluan 

Dalam tindakan mereparasi pesawat televisi perlu diperhatikan gejala-

gejala kerusakan yang muncul agar kita dapat mengetahui dengan 

cepat letak keruskannya dan memperbaiki/mengganti komponen yang 

rusak. Penanganan kerusakan secara tepat dapat mempercepat proses 

reparasi pesawat televisi.  

 

II. Kegiatan 

a. Tujuan   : Mengetahui cara penanganan keruskan 

pada rangkaian 

  Power supply  

b. Sumber belajar : Buku paket teknik reparasi televisi hitam 

putih dan  

     Berwarna 

c. Petunjuk  : Pelajari materi tentang penanganan 

kerusakan  

     Power supply  

 

III. Permasalahan  

 Pertanyaan 

1. Bagaimana cara membuang sisa muatan listrik yang masih tersisa 

pada elko bertegangan tinggi yang ada pada power supply 

acmatic? 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Berapakah besar tegangan kerja yang digunakan untuk mensuplai 

masing-masing blok pada pesawat televisi? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Apa yang kalian ketahui tentang trafo switching? 
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......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

Kunci jawaban 

 

1. Dengan memparalelkan solder ke kaki elko,dengan demikian muatan 

listrik yang masih tersisa di kaki elko akan mengalir ke solder 

2. Diukur dengan menggunakan skala ohm, apabila jarum bergerak 

kemudian kembali lagi sampai penuh,maka elko dalam kondisi baik 

3. Tegangan listrik AC langsung disearhkan oleh diode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SMK      Jumlah Soal  : 20 butir  

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan  Waktu   : 20 menit  

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  

 

Standar Kompetensi: Memperbaiki Sistem Penerima Televisi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

 

Sub Indikator Materi 
Nomor 

Soal 

Aspek 

Kognitif 

Kunci 

Jawaban 

Memperbaiki TV 

penerima  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mampu  

menyebutka

n 

keselamatan 

kerja dalam  

perbaikan 

TV 

penerima 

b. Mampu  

menyebutkan 

troubleshootin

g TV 

penerima 

 

 

 

Menyebutkan langkah 

reparasi televisi 

Langkah reparasi 

televisi 

1, 15, 17, 

20 

C1 , C3 , 

C2, C3 

A, A, B, E 

     

Menyebutkan kode 

komponen televisi 

Kode komponen  3 C2 C 

Menyuebutkan bagian 

vertikal 

Bagian vertikal 4,  C2 C 

Menyebutkan 

keselamatan kerja 

Keselamatan kerja 2, 6, 18, 19 C3, C3, C3 

, C3 

B, C, C, B 

Menyebutkan jenis 

power supply  

Power supply 7, 8 C1, C1  D, C 

Menyebutkan system 

pemancaran sinyal 

System 

pemancaran 

12, 13,  C1, C1 B, A 

Menyebutkan cara 

pengukuran komponen 

Pengukuran 

komponen 

10,  11, 14 C1 , C1 , 

C3 

B, A, A 

Menyebutkan alat-alat Alat-alat reparasi 9, 16 C3, C  B, E 

L
a
m

p
ira

n
 8

 

1
4
6

 



147 

 

 

 

reparasi televisi TV  

Menyebutkan bagian 

audio televisi 

Audio televisi 5 C1 E 

C1= Ingatan  C2= Pemahaman  C3= Aplikasi  C4= Analisis  C5= Sintesis  C6= Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
7
 

 



 

 

 

 

SOAL TES SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran   : Kompetensi Kejuruan 

Pokok Bahasan  : Memperbaiki TV Penerima  

Kelas/semester  : XI TAV /2 

Waktu     : 20 Menit 

Petunjuk Umum :  

1. Tulis nama, nomor presensi anda pada lembar jawab 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

Petunjuk Khusus : 

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

(X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawab 

2. Bila terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

3. Contoh : a   b   c   d   e  salah diganti a   b   c   d   e 

 

Soal 

 

1. Apabila kita akan mereparasi pesawat televisi, langkah awal yang kita 

lakukan adalah... 

a. Menanyakan kerusakan dan mencoba menghidupkan televisi 

b. Langsung membuka casing televisi dan memeriksa letak kerusakan 

c. Pesawat dihidupkan dan mengatur kontras dan brightness 

d. Melihat skema televisi 

e. Mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru 

 

2. Apabila kita akan mengukur tegangan yang besarnya belum kita ketahui, 

maka langkah aman untuk mengukur adalah kita menggunakan skala 

ukur... 

a. Skala dari yang terkecil ke yang lebih besar 

b. Skala dari yang terbesar ke yang lebih kecil 

c. Langsung kita ukur tanpa melihat skala ukur 

d. Skala ukur yang ada pada alat ukur tersebut 

Lampiran 9 
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e. Skala terkecil 

 

3. Pada mesin pesawat televisi tiap blok rangkaian dibuat kode komponen 

atau nomor komponen yang berbeda-beda, tujuannya adalah... 

a. Untuk mengetahui komponen yang berbahaya dan tidak berbahaya 

b. Untuk mengetahui harga komponen-komponen tersebut 

c. Untuk memudahkan kita dalam mencari komponen yang rusak 

berdasarkan blok-blok TV 

d. Untuk memudahkan kita dalam mencari komponen di toko 

e. Untuk mengetahui komponen pasif dan komponen aktif 

 

4. Berikut ini yang bukan merupakan kerusakan pesawat televisi pada bagian 

vertikal adalah... 

a. Gambar 1 garis horisontal dari kiri kekanan layar TV 

b. Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

c. Gambar menyempit kiri dan kanan 

d. Raster atau gambar terlipat vertikal 

e. Gambar berjalan keatas kebawah 

 

5. Istilah efek pump-out pada sistim audio televisi adalah... 

a. Gangguan pada penguat akhir audio amplifier 

b. Gangguan pada penguat depan audio amplifier 

c. Berkurangnya daya pada blok audio 

d. Gangguan pada blok audio televisi yang menyebabkan keluaran suara 

tidak bisa maksimal 

e. Gangguan pada blok audio yang menyebabkan berkendutnya 

gambar/layar televisi karena konsumsi daya yang terlalu berlebih 

 

6. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai keselamatan kerja 

dalam mereparasi pesawat televisi penerima adalah... 

a. Membuang sisa muatan listrik yang ada pada anoda dengan 

menghubungkan ke salah satu sumber listrik 

b. Membuang muatan listrik pada elko bertegangan tinggi menggunakan 

obeng 

c. Membuang sisa muatan listrik yang ada pada anoda dengan 

menghubungkan ke ground dengan kabel probe 

d. Meletakan alat reparasi di sembarang tempat 

e. Menggunakan alat reparasi tidak sesuai dengan fungsinya 

 

7. Komponen yang berfungsi sebagai regulator tegangan sebagai berikut, 

kecuali... 
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a. Diode zener 

b. Kombinasi dioda-transistor 

c. Transistor 

d. Kombinasi lilitan-kondensator 

e. IC 

 

8. Fungsi power supply sebagai berikut, kecuali... 

a. Sumber arus 

b. Sumber tegangan 

c. Pemberi muatan dan hambatan 

d. Pemberi daya 

e. Pemberi energy 

 

9. Apabila kita sudah menemukan komponen yang rusak dan berkeinginan 

untuk mengganti komponen tersebut, maka untuk melepas timah solderan 

komponen tersebut kita gunakan alat... 

a. Solder  

b. Atraktor  

c. Pinset 

d. Obeng – 

e. Blower 

 

10. Gambar di bawah ini adalah bentuk dari kabel jenis... 

a. Kabel yagi 

b. Kabel coaxial 

c. Kabel NYM 

d. Kabel Twin lead 

e. Kabel NYA 

 

 

11. Fuse (zekring) berfungsi sebagai... 

a. Mengamankan beban berlebih dari tegangan yang semestinya, untuk 

memutuskan jalur apabila terjadi hubung singkat 

b. Mengatur batas penguatan transistor 

c. Sebagai peredam arus puncak 

d. Sebagai penstabil tegangan 

e. Untuk menyambungkan dan memutuskan suatu hubungan 

 

12. Pada sistim pemancaran dan penerimaan televisi, untuk membawa sinyal 

informasi gambar menggunakann sisitm pemancar... 
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a. FM (Frequency Modulation) 

b. AM (Amplitudo Modulation) 

c. MW (Medium Wave) 

d. SW ( Short Wave) 

e. CDMA 

 

13. Sedangkan untuk membawa sinyal informasi suara menggunakan sistim 

pemancar... 

a. FM (Frequency Modulation) 

b. AM (Amplitudo Modulation) 

c. MW (Medium Wave) 

d. SW ( Short Wave) 

e. CDMA 

 

14. Cara pemeriksaan baik atau rusaknya komponen elektrolit kondensator 

(Elko) yang benar adalah... 

a. Bila jarum bergerak kemudian kembali ketempat smula tandanya elko 

bagus 

b. Bila jarum bergerak kemudian kembali ketempat semula tandanya 

elko rusak 

c. Bila jarum bergerak kemudian kembali tapi hanya setengah tandanya 

elko bagus 

d. Bila jarum bergerak kemudian tidak kembali seperti semula tandanya 

elko bagus 

e. Bila jarum tidak bergerak sama sekali berarti elko dalam kondisi 

bagus 

 

15. Untuk memudahkan kita dalam mencari kerusakan pada pesawat televisi 

selain alat ukur adalah... 

a. Skema rangkaian TV 

b. Nilai komponen 

c. Tabel persamaan komponen 

d. Mesin TV yang sudah tidak dipakai lagi 

e. Multitester 

 

16. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk kegiatan mereparasi 

pesawat televisi, kecuali... 

a. Multitester 

b. Solder 

c. Atraktor 

d. Obeng 
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e. Tang spi 

 

17. Berikut ini merupakan langkah efektif dalam reparasi Televisi, kecuali... 

a. Diketahui betul keadaan gangguan kerusakan 

b. Perkirakan besarnya biaya service 

c. Perrkirakan blok yang rusak berdasarkan keadaan gangguan 

d. Bagilah blok yang rusak dan carilah daerah rusaknya 

e. Carilah dan ganti komponen yang rusak 

 

18. Sebelum kita mereparasi televisi terlebih dahulu kita harus membuang 

tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda walaupun TV sudah 

dimatikan, yaitu dengan cara... 

a. Membuang muatan listrik pada Elko yang bertegangan tinggi 400V 

b. Melepas knop anoda 

c. Menghubungkan anoda ke ground dengan menggunakan kabel probe 

d. Melepas kaki basis transistor horizontal out 

e. Memotong jalur yang menghubungkan fly back ke power supply 

 

19. Apabila kita ingin membuang muatan listrik yang ada pada Elektrolit 

Condensator bertegangan tinggi cara yang paling aman adalah dengan 

cara... 

a. Menghubung singkatkan polaritas kaki + dan – Elko 

b. Membuang muatan listrik dengan solder 

c. Membuang muatan dengan obeng + 

d. Membuang muatan listrik dengan tespen 

e. Menggunakan multimeter 

 

20. Berikut merupakan langkah-langkah awal dalam memperbaiki Televisi 

penerima, kecuali... 

a. Mencabut kabel AC dari stop kontak 

b. Membuka casing televisi 

c. Membuang tegangan tinggi yang masih tersisa pada anoda 

d. Mengecek tegangan pada power suplly 

e. Mengukur tegangan pada kaki basis transistor regulator out 
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    Kunci jawaban 

1. A 

2. B 

3. C 

4. C 

5. E 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. B 

 

 

 

11. A 

12. B 

13. A 

14. A 

15. A 

16. E 

17. B 

18. C 

19. B 

20. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SMK      Jumlah Soal  : 20 butir  

Mata Pelajaran  : Kompetensi Kejuruan  Waktu   : 20 menit  

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  

 

Standar Kompetensi: Memperbaiki Sistem Penerima Televisi 

Kompetensi Dasar Indikator 

 

Sub Indikator Materi Nomor Soal 
Aspek 

Kognitif 

Kunci 

Jawaba

n 

Memperbaiki TV 

penerima  

  

Mampu  

menyebutkan 

gejala 

kerusakan 

bagian TV 

penerima 

 

Menyebutkan 

gejala kerusakan 

televisi 

Gejala kerusakan 

televisi 

3, 5 C2 , C2  B, D 

Menyebutkan 

tanda-tanda 

kerusakan 

televisi 

 Tanda-tanda 

kerusakan televisi 

1, 2, 4, 10,  

11, 15 

C4, C4 ,C2 

,C2 ,C2 ,C2 

A, A, D, 

C, D, A 

Menyebutkan 

gangguan 

kerusakan 

televisi 

Gangguan kerusakan 

televisi 

6,  7, 9 C4 ,C2 , C4 C, A, A 

Menyebutkan 

komponen 

detektor 

Komponen detektor 13,  C1 E 

Menyebutkan 

frekuensi 

Frekuensi pembawa 

pada sistim pemancar 

12, 16, 17 C1, C1 ,C1 C, C, D 

L
a
m

p
ira

n
 1

0
 

1
5
4
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pembawa system 

pemancar 

Menyebutkan 

bagian tuner 

Bagian tuner 18, 19,  C1 , C2  B, A 

Menyebutkan 

bagian power 

supply 

Power supply  20 C1 E 

Menyebutkan 

sistim sinyal  

Sistim sinyal 8 C1 A 

 Menyebutkan 

aspect ratio 

Aspect ratio 14 C1 E 

C1= Ingatan  C2= Pemahaman  C3= Aplikasi  C4= Analisis  C5= Sintesis  C6= Evaluasi 
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SOAL TES SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran   : Kompetensi Kejuruan 

Pokok Bahasan  : Memperbaiki TV Penerima  

Kelas/semester  : XI TAV /2 

Waktu     : 20 Menit 

Petunjuk Umum :  

1. Tulis nama, nomor presensi anda pada lembar jawab 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

Petunjuk Khusus : 

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

(X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawab 

2. Bila terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

3. Contoh : a   b   c   d   e  salah diganti a   b   c   d   e 

 

Soal 

 

1. Jika Anda mempunyai pesawat televisi dengan tanda-tanda kerusakan 

pada pinggiran gambar berwarna pada bagian atas atau bawah layar, maka 

kemungkinan kerusakan ada pada bagian... 

a. Konvergensi warna 

b. Demodulator warna 

c. Rangkaian matrix 

d. Rangkaian RGB 

e. Rangkaian pada IC chroma 

2. Pada pesawat televisi muncul tanda-tanda kerusakan sebagai berikut: 

 Pesawat televisi mati, lampu pilot mati, tidak ada raster dan suara, 

filament mati 

 Ada bau asap/benda terbakar dan sikring putus 

 Gambar tidak penuuh dilayar 

 Dengung pada gambar dan suara 

Lampiran 11 
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Kerusakan-kerusakan tersebut ada pada bagian... 

a. Pencatu daya / power suplly 

b. Horisontal 

c. Vertikal 

d. Audio 

e. Detektor video 

3. Gejala kerusakan pada tabung gambar diantaranya yaitu... 

a. Lebar gambar kurang 

b. Gambar suram (blooming/tidak focus/gambar negatif 

c. Gambar terlipat horisontal 

d. Gambar terbentuk trapezium miring 

e. Gambar tidak linier 

4. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda kerusakan pada bagian horisontal 

adalah... 

a. Sebuah garis horisontal dari kiri kekanan layar TV 

b. Raster atau gambar kurang lebar keatas atau kebawah 

c. Gambar berjalan keatas kebawah 

d. Sebuah garis vertikal dari atas kebawah 

e. Raster atau gambar terlipat vertikal 

5. Kerusakan dengan gejala gambar dan raster lemah/suram walaupun 

kontras sudah maksimum, maka dapat dipastikan kerusakan ada pada 

bagian... 

a. voltase tegangan tinggi 

b. video amplifier 

c. rangkaian tabung gambar 

d. sinkronisasi 

e. audio out 

6. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk gangguan kerusakan pada 

rangkaian video amplifier adalah... 

a. Tidak ada raster 

b. Raster ada teteapi gambar lemah 

c. Gambar berjalan dari atas ke bawah 

d. Gambar terlalu hitam 

e. Gambar terlalu kontras 

7. Gambar bergetar-getar dengan suara gemeretak sering disebabkan oleh... 

a. Rusaknya kondensator pada trafo filter IF video 

b. Rusaknya penguat video 

c. Membesarnya nilai hambatan nilai resistor 

d. Rangkaian audio output yang rusak 

e. Rangkaian sinkronisasi 
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8. Di bawah ini merupakan salah satu sistim yang digunakan dalam 

pengiriman sinyal adalah... 

a. Sistim SECAM 

b. Sistim NICAM 

c. Sistim DOLBY 

d. Sistim online 

e. Sistim NSTC 

9. Seseorang memiliki televisi dengan kerusakan tidak ada gambar, tetapi 

raster dan suara ada, jika kita hendak mereparasi televisi tersebut maka 

bagian yang kita amati adalah bagian rangkaian... 

a. Video amplifier dan CRT 

b. Audio amplifier dan CRT 

c. Tuner  

d. Rangkaian horisontal dan CRT 

e. Detektor video  

10. Kerusakan televisi yang ditandai dengan tidak ada gambar, tidak ada raster 

akan tetapi suara ada, maka dugaan kerusakaan ada pada bagian... 

a. Rangkaian tuner 

b. Detektor video 

c. Rangkaian horisontal dan CRT 

d. Rangkaian vertikal 

e. Penguat audio out 

11. Kerusakan yang ditandai dengan tidak ada gambar, tidak ada raster, dan 

tidak ada suara adalah kerusakan pada bagian... 

a. Rangkaian horizontal, CRT 

b. Rangkaian sinkronisasi 

c. Tegangan tinggi kurang 

d. Power supply tegangan rendah 

e. Brightness  

12. Berapakah besar frekuensi yang dihasilkan osilator horisontal? 

a. 16,525 KHz 

b. 16,625 KHz 

c. 15,625 KHz 

d. 15,525 KHz 

e. 14,625 KHz 

13. Komponen yang berfungsi sebagai detektor adalah... 

a.  Transistor 

b. Resistor 

c. Kapasitor 
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d. Dioda zener 

e. Dioda germanium 

14. Perbandingan lebar dan tinggi bingkai gambar layar pada televisi disebut... 

a. Raster 

b. Scanning 

c. Elemen gambar 

d. Inchi 

e. Aspect ratio 

15. Pada Televisi hitam putih dan warna fungsi H.HOLD adalah... 

a. Mengatur gambar supaya diam, tidak lari ke kiri/kanan atau gambar 

selendang 

b. Mengatur intensitas cahaya pada layar  

c. Mengatur gambar supaya diam tidak lari ke atas/ke bawah 

d. Mengatur intensitas cahaya secara otomatis pada layar tabung gambar 

e. Mengatur perbandingan hitam dan putih pada layar tabung gambar 

16. Besarnya frekuensi pembawa gambar adalah... 

a. 38,7 MHz 

b. 38,8 MHz 

c. 38,9 MHz 

d. 33,4 Mhz 

e. 33,3 MHz 

17. Sedangkan besarnya frekuensi pembawa suara adalah... 

a. 38,7 MHz 

b. 38,8 MHz 

c. 38,9 MHz 

d. 33,4 Mhz 

e. 33,3 MHz 

18. Di dalam tuner terdapat penguat RF, Mixer, dan Osilator, fungsi Osilator 

yaitu... 

a. Menerima sinyal masukan (gelombang TV) dari antenna dan 

mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF 

b. Membangkitkan frekuensi yang tertentu besarnya untuk pembanding 

frekuensi yang diterima penguat RF 

c. Membangkitkan sinyal frekuensi RF yang diterima antenna 

d. Mencampurkan sinyal dari penguat RF dan osilator local sehingga 

menghasilkan frekuensi menengah (IF) 

e. Memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa 

 

 

 

 



160 

 

 

 

19. Pernyataan di bawah yang paling tepat mengenai fungsi tuner adalah... 

a. Menerima sinyal masukan (gelombang TV) dari antenna dan 

mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF 

b. Membangkitkan sinyal frekuensi RF yang diterima antenna 

c. Mencampurkan sinyal dari penguat RF dan osilator local sehingga 

menghasilkan frekuensi menengah (IF) 

d. Membangkitkan tegangan tinggi 10-25kV 

e. Memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa 

20. Berikut ini cirri-ciri dari power suplly switching, kecuali… 

a. Trafo ACmatic sebagai pembagi tegangan 

b. Kondensator tegangan tinggi 

c. Tegangan AC 220V langsung disearahkan 

d. Menggunakan transistor sebagai switching/saklar 

e. Menggunakan LDR sebagai sensor panas 

 

Kunci jawaban 

 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. A 

8. A 

9. A 

10. C 

 

 

11. D 

12. C 

13. E 

14. E 

15. A 

16. C 

17. D 

18. B 

19. A 

20. E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SMK      Jumlah Soal  : 20 butir  

Mata Pelajaran  : Kompetensi Kejuruan  Waktu   : 20 menit  

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda  

 

Standar Kompetensi: Memperbaiki Sistem Penerima Televisi 

Kompetensi Dasar Indikator 

 

Sub Indkator Materi 
Nomor 

Soal 

Aspek 

Kognitif 

Kunci 

Jawaban 

Memperbaiki TV 

penerima  

  

Mampu 

menyebutkan 

penanganan 

kerusakan 

perangkat TV 

penerima 

 

Menyebutkan 

rangkaian 

horisontal dan 

vertikal 

Rangkaian horisontal 

dan vertikal 

1, 16, 19, 

20 

C2 , C1 , 

C2 , C2 

A, C, B, B 

     

Menyebutkan cincin 

konvergensi 

Cincin konvergensi 2, C2 D 

Menyebutkan 

komponen pada 

televisi 

Komponen pada 

televisi 

3, 4, 5, 6, 

10, 12, 

14 

C1 , C1 , 

C2 , C2 , 

C1 , C1 , 

C2 

D, D, B, A, 

A, B, C 

Menyebutkan 

rangakaian 

integrator 

Rangkaian integrator 7, 11 C1 , C2 A, E 

Menyebutkan 

rangkaian 

Rangkaian 

defferensiator 

8 C1 B 
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diferensiator  

Menyebutkan sinyal 

FM 

Sinyal FM 9 C1 C 

Menyebutkan 

pencampuran warna 

Pencampuran warna 13 C2 D 

Menyebutkan 

tegangan flyback 

Tegangan flyback 15,  C1 D 

Menyebutkan AGC, 

NTSC 

AGC, NTSC 17, 18 C1 , C1 E, B 

C1= Ingatan  C2= Pemahaman  C3= Aplikasi  C4= Analisis  C5= Sintesis  C6= Evaluasi 
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SOAL TES SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran   : Kompetensi Kejuruan 

Pokok Bahasan  : Memperbaiki TV Penerima  

Kelas/semester  : XI TAV /2 

Waktu     : 20 Menit 

Petunjuk Umum :  

1. Tulis nama, nomor presensi anda pada lembar jawab 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

Petunjuk Khusus : 

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

(X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawab 

2. Bila terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

3. Contoh : a   b   c   d   e  salah diganti a   b   c   d   e 

 

Soal 

 

1. Apabila pesawat televisi dengan kerusakan mati, layar gelap, suara tidak 

ada, teteapi lampu pilot hidup tapi brkedip-kedip, jenis kerusakan seperti 

ini ada pada bagian... 

a. Rangkaian horisontal out 

b. Rangkaian vertikal out 

c. Tabung gambar 

d. Rangkaian matrix 

e. Transistor regulator out 

2. Raster abu-abu berisi daerah berwarna, kerusakan ada pada bagian apa? 

a. Rangkaian matrix 

b. Demodulator warna 

c. Rangkaian RGB 

d. Cincin konvergensi 

e. Penguat video 

 

Lampiran 13 
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3. Gambar di bawah ini merupakan komponen pada blok power supply  

televisi, yaitu...  

a. IC 

b. IC regulator 

c. LDR 

d. Optocoupler 

e. SCR 

 

 

4. Gambar di bawah ini merupakan komponen televisi, yaitu... 

a. Coil 

b. Flyback 

c. Trafo switching 

d. Yoke defleksi 

e. Tabung gambar 

 

 

5. Kerusakan yang ditandai dengan suara ada, raster ada, tetapi gambar tidak 

ada, maka titik kerusakan ada pada bagian... 

a. Detektor audio 

b. Detektor video, video amplifier 

c. Detektor video, audio amplifier 

d. Rangkaian horisontal 

e. Rangkaian vertikal 

6. Pada pesawat televisi dengan kerusakan sebagai berikut : tidak bisa 

menangkap gelombang, gelombang bergeser, dan tidak bisa dipilih band-

nya merupakan kerusakan pada bagian... 

a. Penala/tuner 

b. IC memory 

c. Sinkronisasi 

d. Video amplifier 

e. Sound amplifier 

7. Gambar rangkaian di bawah ini adalah gambar rangkaian... 

a. Integrator 

b. Diferensiator 

c. Pembelah fasa 

d. Stabilizer 

e. Regulator 
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8. Gambar rangkaian di bawah ini adalah gambar rangkaian... 

a. Integrator 

b. Diferensiator 

c. Pembelah fasa 

d. Stabilizer 

e. Regulator 

 

 

9. Saluran yang digunakan untuk penyiaran radio FM adalah... 

a. 54 – 60 MHz 

b. 76 – 82 MHz 

c. 88 – 108 MHz 

d. 174 – 216 MHz 

e. 470 – 890 MHz 

10. Fine tuning berfungsi untuk... 

a. Mengoreksi siaran yang diterima supaya tepat 

b. Memindah siaran ke siaran lain 

c. Memilih pemancar yang akan diterima 

d. Mengatur intensitas cahaya 

e. Menyimpan data program chanel TV 

11. Rangkaian defleksi horisontal terdiri dari rangkaian berikut ini, kecuali... 

a. Rangkaian AFC 

b. Rangkaian osilator horisontal 

c. Rangkaian driver 

d. Output horisontal 

e. Rangkaian integrator 

12. Pada diode detektor video, untuk kestabilan kerja deteksi maka diode 

diberikan tegangan bias maju kurang lebih sebesar... 

a. 0,5 V 

b. 1 V 

c. 1,5 V 

d. 2 V 

e. 2,5 V 

13. Pencampuran dari warna hijau dan merah akan membentuk warna... 

a. Merah muda 

b. Biru 

c. Hijau tua 

d. Kuning 

e. Ungu 
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14. Diantara komponen-komponen berikut ini, manakah komponen yang 

mudah rusak oleh panas pada waktu penyolderan? 

a. Resistor dan kapasitor 

b. Kumparan dan diode 

c. Transistor dan IC 

d. LDR dan SCR 

e. TRIAC dan transformator 

15. Tegangan ekstra tinggi yang dihasilkan trafo flyback untuk keperluan 

anoda tabung gambar televisi warna 14 inchi adalah sebesar... 

a. 5 s/d 10 KVDC 

b. 5 s/d 15 KVDC 

c. 5 s/d 20 KVDC 

d. 5 s/d 25 KVDC 

e. 5 s/d 12 KVDC 

16. Osilator vertikal membangkitkan frekuensi sebesar... 

a. 55 Hz 

b. 45 Hz 

c. 50 Hz 

d. 60 Hz 

e. 65 Hz 

17. Berikut kepanjangan dari NTSC yang benar adalah... 

a. Nation Television System Communication 

b. National Television System Coorporation 

c. Nasional Television System Committee 

d. Nation Television System Committee 

e. National Television System Committee 

18. AGC kependekan dari... 

a. Automatic Green Control 

b. Automatic Gain Control 

c. Automatic Grid Control 

d. Automatic Gain Capasitor 

e. Automatic Gain Conductor 

19. Pada pesawat televisi hanya terdapat garis arah vertikal saja, maka 

kerusakannya ada pada bagian? 

a. Rangkaian vertikal 

b. Rangkaian horisontal 

c. Rangkaian integrator 

d. Rangkaian diverensiator 

e. Rangkaian video amplifier 
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20. Kerusakan yang terjadi pada pesawat televisi jika layar memperlihatkan 

seperti gambar di bawah ini adalah... 

 

a. Bagian gambar 

b. Bagian vertikal 

c. Bagian horizontal 

d. Bagian sinkronisasi 

e. Bagian devleksi horisontal 

 

 

 

 

Kunci jawaban 

 

1. A 

2. D 

3. D 

4. D 

5. B 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

 

 

 

11. E 

12. B 

13. D 

14. C 

15. D 

16. C 

17. E 

18. B 

19. B 

20. B 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
3
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL 

POKOK BAHASAN MEMPERBAIKI TV PENERIMA 

 

Mata pelajaran  : Kompetensi Kejuruan 

Materi pokok  : Memperbaiki sistim penerima TV 

Pertemuan  : siklus I 

No Kelompok 
Kode 

siswa 

Aspek penilaian ∑ % skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6    

1            

2           

3           

4           

Aspek : 

1. Antusias mengikuti pelajaran 

2. Kemampuan menyelesaikan masalah 

3. Berdiskusi dengan teman kelompok 

4. Mengamati hasil pekerjaan teman yang dipresentasikan di depan kelas 

5. Aktivitas siswa dalam bertanya 

6. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru 

 

     ∑ skor yang diperoleh 

Rata-rata nilai =                                              X 100% 

     ∑ skor maksimal 

       (Arikunto : 2007) 

Interval Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

81% - 100 % 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

< 21 %
 

Sangat aktif
  

Sktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

(Arikunto dan Cepi 2009) 

Tegal,               2013 

             

Observer 

          

          

         ……………… 

     

 

 

Lampiran 14  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL 

POKOK BAHASAN MEMPERBAIKI TV PENERIMA 

 

Mata pelajaran  : Kompetensi Kejuruan 

Materi pokok  : Memperbaiki sistim penerima TV 

Pertemuan  : siklus II 

No Kelompok 
Kode 

siswa 

Aspek penilaian ∑ % skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6    

1            

2           

3           

4           

Aspek : 

1. Antusias mengikuti pelajaran 

2. Kemampuan menyelesaikan masalah 

3. Berdiskusi dengan teman kelompok 

4. Mengamati hasil pekerjaan teman yang dipresentasikan di depan kelas 

5. Aktivitas siswa dalam bertanya 

6. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru 

 

     ∑ skor yang diperoleh 

Rata-rata nilai =                                              X 100% 

     ∑ skor maksimal 

       (Arikunto : 2007) 

Interval Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

81% - 100 % 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

< 21 %
 

Sangat aktif
  

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

(Arikunto dan Cepi 2009) 

Tegal,               2013 

             

Observer 

          

          

         ……………… 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL 

POKOK BAHASAN MEMPERBAIKI TV PENERIMA 

 

Mata pelajaran  : Kompetensi Kejuruan 

Materi pokok  : Memperbaiki sistim penerima TV 

Pertemuan  : siklus III 

No Kelompok 
Kode 

siswa 

Aspek penilaian ∑ % skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6    

1            

2           

3           

4           

Aspek : 

1. Antusias mengikuti pelajaran 

2. Kemampuan menyelesaikan masalah 

3. Berdiskusi dengan teman kelompok 

4. Mengamati hasil pekerjaan teman yang dipresentasikan di depan kelas 

5. Aktivitas siswa dalam bertanya 

6. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru 

 

     ∑ skor yang diperoleh 

Rata-rata nilai =                                              X 100% 

     ∑ skor maksimal 

       (Arikunto : 2007) 

Interval Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

81% - 100 % 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

< 21 %
 

Sangat aktif
  

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

(Arikunto dan Cepi 2009) 

Tegal,               2013 

             

Observer 

          

          

         ……………… 
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Rubrik Penskoran Aktivitas Siswa 

 

No Aspek Skor Kriteria 

1 

Antusias 

mengikuti 

pelajaran 

4 
Antusias mengikuti pelajaran dan merespon 

positif model pembelajaran yang diberikan 

3 Antusias bila guru mengingatkan 

2 Kurang antusias tapi memperhatikan 

1 Tidak antusias 

2 

Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

4 

Sangat bersemangat dalam menyelesaikan 

masalah dan keseluruhan soal terjawab dengan 

benar 

3 
Menyelesaikan secara keseluruhan karena 

ditegur 

2 Menyelesaikan tapi hanya sebagian 

1 
Tidak dapat menyelesaikan masalah atau soal 

diskusi 

3 

Berdiskusi 

dengan teman 

kelompok 

4 Berdiskusi dengan seluruh anggota kelompok 

3 Berdiskusi hanya dengan teman tertentu 

2 Berdiskusi jika ada teguran 

1 
Tidak melakukan diskusi, bekerja secara 

individu 

4 

Mengamati hasil 

pekerjaan teman 

yang 

dipresentasikan di 

depan kelas 

4 Memperhatikan dan memberikan respon positif 

3 Memperhatikan tapi pasif 

2 Memperhatikan bila diminta teman/guru 

1 
Tidak memperhatikan hasil pekerjaan teman 

5 
Aktivitas siswa 

dalam bertanya 

4 
Apabila siswa mengajukan 3 pertanyaan atau 

lebih 

3 Apabila siswa mengajukan 2 pertanyaan saja 

2 Apabila siswa mengajukan 1 pertanyaan saja 

1 
Apabila siswa tidak pernah mengajukan 

pertanyaan 

6 

Memperhatikan 

dan 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

4 
Memeperhatikan dan memberikan respon 

positif 

3 Memperhatikan tapi pasif 

2 Memperhatikan bila ada teguran 

1 Tidak memperhatikan penjelasan dari guru 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL POKOK BAHASAN : MEMPERBAIKI TV 

PENERIMA 

SIKLUS I 

No. Ketrampilan Mengajar Guru A B C D E 

1 Ketrampilan bertanya       

2 Ketrampilan memberi penguatan      

3 Ketrampilan mengadakan variasi      

4 Ketrampilan menjelaskan      

5 
Ketrampilan membuka dan menutup 

pelajaran 
     

6 
Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil  
     

7 Ketrampilan mengelola kelas      

8 
Ketrampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan 
     

 

Keterangan: 

Berilah tanda (V) pada kolom A, B, C, D, atau E 

A = sangat baik : bobot 5 

B = baik : bobot 4 

C = cukup : bobot 3 

D = kurang : bobot 2 

E = sangat kurang :bobot 1 

 

 

 

Tegal,                2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd     Ahmad Sutrisno 

        5301409053 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL POKOK BAHASAN : MEMPERBAIKI TV 

PENERIMA 

SIKLUS II 

No. Ketrampilan Mengajar Guru A B C D E 

1 Ketrampilan bertanya       

2 Ketrampilan memberi penguatan      

3 Ketrampilan mengadakan variasi      

4 Ketrampilan menjelaskan      

5 
Ketrampilan membuka dan menutup 

pelajaran 
     

6 
Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil  
     

7 Ketrampilan mengelola kelas      

8 
Ketrampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan 
     

 

Keterangan: 

Berilah tanda (V) pada kolom A, B, C, D, atau E 

A = sangat baik : bobot 5 

B = baik : bobot 4 

C = cukup : bobot 3 

D = kurang : bobot 2 

E = sangat kurang :bobot 1 

 

 

 

Tegal,                2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd     Ahmad Sutrisno 

        5301409053 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DI KELAS XI TAV 2 

SMK YPT KOTA TEGAL POKOK BAHASAN : MEMPERBAIKI TV 

PENERIMA 

SIKLUS III 

No. Ketrampilan Mengajar Guru A B C D E 

1 Ketrampilan bertanya       

2 Ketrampilan memberi penguatan      

3 Ketrampilan mengadakan variasi      

4 Ketrampilan menjelaskan      

5 
Ketrampilan membuka dan menutup 

pelajaran 
     

6 
Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil  
     

7 Ketrampilan mengelola kelas      

8 
Ketrampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan 
     

 

Keterangan: 

Berilah tanda (V) pada kolom A, B, C, D, atau E 

A = sangat baik : bobot 5 

B = baik : bobot 4 

C = cukup : bobot 3 

D = kurang : bobot 2 

E = sangat kurang :bobot 1 

 

 

 

Tegal,                2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas       Peneliti 

 

 

Zudhi Anwar, S.Pd     Ahmad Sutrisno 

        5301409053 
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Lembar Tanggapan Siswa Terhadap Model Pembelajaran Jigsaw 

Siklus  : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatan motivasi belajar saya 

    

2 Dengan pembelajaran Jigsaw memudahkan 

saya dalam memahami /atau menangkap materi 

memperbaiki TV penerima yang diajarkan 

    

3 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar saya dalam 

pembelajaran memperbaiki TV penerima 

    

4 Dengan pembelajaran Jigsaw  dapat 

meningkatkan semangat belajar saya dalam 

pelajaran memperbaiki TV penerima 

    

5 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

mengembangkan pemikiran saya saat  belajar 

memperbaiki TV penerima 

    

6 Pembelajaran Jigsaw yang telah dilakukan 

menyenangkan dan tidak membosankan 

    

7 Dengan pembelajaran Jigsaw meningkatkan 

kecakapan saya dalam diskusi kelompok 

    

8 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatan keberanian saya dalam 

mengemukakan pendapat 

    

9 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatan kerjasama dalam diskusi 

kelompok 

    

10 Dengan pembelajaran Jigsaw dapat 

memudakan saya dalam memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru 

    

 

Keterangan:                                                                     
Berilah tanda (√) pada kolom SS, S, TS, atau STS  

SS = Sangat Setuju          Tegal,    Februari 2013 

S  = Setuju           Peneliti 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

    

 Ahmad Sutrisno 

 NIM 5301409053 
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Lembar Tanggapan Guru Terhadap Model Pembelajaran Jigsaw 

Siklus  : 

Waktu : 

Tempat : 

No. Pertanyaan Kunci Jawaban  

1 Bagaimana kesan Bapak terhadap 

pembelajaran memperrbaiki TV penerima 

dengan model pembelajaran Jigsaw? 

 

2 Apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw?  

 

3 Apakah terjadi peningkatan minat dan 

motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan  model pembelajaran 

Jigsaw?  

 

4 Apakah terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran Jigsaw?  

 

5 Apakah Bapak mengalami kesulitan pada 

saat menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw? Apabila ada, kesulitan apakah itu?  

 

6 Menurut Bapak, efektifkah kegiatan 

kelompok dan diskusi tersebut?  

 

7 Apakah Bapak berminat untuk menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw pada materi 

lainnya?  

 

 

 

 

                                                                                         Tegal,    Februari 2013 

  

  Peneliti 

 

 

 

                                                                                         Ahmad Sutrisno 

                                                                                         NIM 5301409053 
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Siklus I Keterangan Siklus II Keterangan Siklus III Keterangan

1 Achmad Jarkoni IA 83 Tuntas 91 Tuntas 97 Tuntas

2 Ahmad Arifin IB 49 Tidak tuntas 55 Tidak tuntas 81 Tuntas

3 Aji Suratno IC 50 Tidak tuntas 55 Tidak tuntas 81 Tuntas

4 Ajis Saputra ID 81 Tuntas 84 Tuntas 94 Tuntas

5 Akhmad Sofyan IIA 81 Tuntas 84 Tuntas 88 Tuntas

6 Asep Ari Widodo IIB 81 Tuntas 81 Tuntas 89 Tuntas

7 Bayu Segara IIC 75 Tuntas 78 Tuntas 94 Tuntas

8 Dede Asrorul Ikam IID 80 Tuntas 81 Tuntas 91 Tuntas

9 Dedy Siswanto IIIA 54 Tidak tuntas 79 Tuntas 81 Tuntas

10 Edi Sunarto IIIB 55 Tidak tuntas 62 Tidak tuntas 84 Tuntas

11 Fendi Setiawan IIIC 79 Tuntas 81 Tuntas 88 Tuntas

12 Herman Adi Saputra IIID 78 Tuntas 88 Tuntas 93 Tuntas

13 Kukuh Ardiansah IVA 75 Tuntas 82 Tuntas 84 Tuntas

14 Moh. Julianto IVB 79 Tuntas 79 Tuntas 94 Tuntas

15 Mohammad Fajar Adam S. IVC 79 Tuntas 88 Tuntas 84 Tuntas

16 Muhammad Komari IVD 43 Tidak tuntas 79 Tuntas 91 Tuntas

17 Muhammad Nur Hidayat VA 45 Tidak tuntas 49 Tidak tuntas 61 Tidak tuntas

18 Nanda Fauzi VB 53 Tidak tuntas 68 Tidak tuntas 65 Tidak tuntas

19 Sahid Abdul Aji VC 75 Tuntas 84 Tuntas 88 Tuntas

20 Slamet Riyadi VD 80 Tuntas 84 Tuntas 84 Tuntas

21 Sugeng Triono VIA 78 Tuntas 84 Tuntas 97 Tuntas

22 Wahyu Adi Prabowo VIB 81 Tuntas 87 Tuntas 84 Tuntas

23 Wahyu Hidayat VIC 59 Tidak tuntas 63 Tidak tuntas 88 Tuntas

24 Wisnu Tri Ardi VID 60 Tidak tuntas 84 Tuntas 88 Tuntas

68.9 77.1 86Rata-rata

Data Nilai Akhir Siswa Kelas XI TAV 2

No Nama Kode
Nilai Akhir

 

SIKLUS
JUMLAH SISWA 

YANG TUNTAS

 JUMLAH SISWA 

YANG TIDAK 

TUNTAS

PERSENTASE 

KETUNTASAN 

BELAJAR 

KLASIKAL(%)

RATA-RATA NILAI
NILAI 

TERTINGGI

NILAI 

TERENDAH

I 15 9 63 68.9 83 43

II 18 6 75 77.1 91 49

III 22 2 92 86 97 61
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Pengelompokan golongan siswa berdasarkan perolehan rata-rata nilai akhir siklus 

I sampai dengan siklus III 
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Siswa % Siswa % Siswa %

1 81-100 Sangat aktif 4 16.7 7 29.2 18 75.0

2 61-80 Aktif 13 54.2 13 54.2 4 16.7

3 41-60 Cukup aktif 6 25.0 4 16.7 2 8.3

4 21-40 Kurang aktif 1 4 0 0 0 0

5 < 21% Tidak aktif 0 0 0 0 0 0

24 100 24 100 24 100

91.7

No. Kategori skor Kriteria keaktifan
SIKLUS I

Jumlah

Keaktifan secara klasikal (%) 70,8

Secara klasikal aktivitas siswa pada SIKLUS I- III

SIKLUS II SIKLUS III

83.3
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Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

1 Ketrampilan bertanya B 4 10 B 4 10 B 4 10 10

2 Ketrampilan memberi penguatan B 4 10 A 5 12.5 A 5 12.5 11.7

3 Ketrampilan mengadakan variasi C 3 7.5 B 4 10 B 4 10 9.2

4 Ketrampilan menjelaskan B 4 10 A 5 12.5 A 5 12.5 11.7

5

Ketrampilan membuka dan menutup 

pelajaran
B 4 10 A 5 12.5 A 5 12.5 11.7

6

Ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil
C 3 7.5 B 4 10 A 5 12.5 10

7 Ketrampilan mengelola kelas C 3 7.5 B 4 10 A 5 12.5 10

8

Ketrampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan
C 3 7.5 B 4 10 A 5 12.5 10

– 28 70 – 35 87.5 – 38 95 84

– – Baik – – Sangat baik – – Sangat baik Sangat baik

Semarang,     Februari 2013

Rata-rata 

(%) 

RATA-RATA PERSENTASE KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW di KELAS XI TAV 2 

No. Kinerja Guru
SIKLUS I Persentase 

(%)

SIKLUS II Persentase 

(%)

SIKLUS III Persentase 

(%)

Jumlah 

Katagori

Peneliti

Ahmad Sutrisno

NIM 5301409053

L
a
m

p
ira

n
 2

0
 

1
8
0
 



 

 

 

 

Hasil tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Jigsaw siklus I 

No. Pernyataan

 Siswa yang 

menjawab 

opsi SS

Bobot 

opsi SS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi S

Bobot 

opsi S

 Siswa yang 

menjawab 

opsi TS

Bobot 

opsi TS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi STS

Bobot 

opsi STS

Rata-rata 

persentase 

(% )

1

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan motivasi 

belajar saya

13 4 10 3 1 2 0 1 8.8

2

Dengan pembelajaran Jigsaw 

memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap 

materi memperbaiki TV penerima 

yang diajarkan

15 4 9 3 0 2 0 1 9.1

3

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas 

belajar saya dalam pembelajaran 

memperbaiki TV penerima

8 4 15 3 1 2 0 1 8.2

4

Dengan pembelajaran Jigsaw  

dapat meningkatkan semangat 

belajar saya dalam pelajaran 

memperbaiki TV penerima

12 4 11 3 1 2 0 1 8.6

5

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat mengembangkan pemikiran 

saya saat  belajar memperbaiki 

TV penerima

9 4 12 3 3 2 0 1 8.1

6

Pembelajaran Jigsaw yang telah 

dilakukan menyenangkan dan 

tidak membosankan
10 4 13 3 1 2 0 1 8.4

7

Dengan pembelajaran Jigsaw 

meningkatkan kecakapan saya 

dalam diskusi kelompok

11 4 13 3 0 2 0 1 8.6

8

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan keberanian 

saya dalam mengemukakan 

pendapat

8 4 14 3 2 2 0 1 8.1

9

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan kerjasama 

dalam diskusi kelompok

13 4 11 3 0 2 0 1 8.9

10

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat memudakan saya dalam 

memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru

14 4 9 3 1 2 0 1 8.9

113 40 117 30 10 20 0 10 85.7

– – – – – – – – Sangat baik

Jumlah 

Katagori  
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Hasil tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Jigsaw siklus II 

No. Pernyataan

 Siswa yang 

menjawab 

opsi SS

Bobot 

opsi SS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi S

Bobot 

opsi S

 Siswa yang 

menjawab 

opsi TS

Bobot 

opsi TS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi STS

Bobot 

opsi STS

Rata-rata 

persentase 

(% )

1

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan motivasi 

belajar saya

14 4 10 3 0 2 0 1 9.0

2

Dengan pembelajaran Jigsaw 

memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap 

materi memperbaiki TV penerima 

yang diajarkan

15 4 9 3 0 2 0 1 9.1

3

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas 

belajar saya dalam pembelajaran 

memperbaiki TV penerima

9 4 15 3 0 2 0 1 8.4

4

Dengan pembelajaran Jigsaw  

dapat meningkatkan semangat 

belajar saya dalam pelajaran 

memperbaiki TV penerima

12 4 12 3 0 2 0 1 8.8

5

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat mengembangkan pemikiran 

saya saat  belajar memperbaiki 

TV penerima

9 4 14 3 1 2 0 1 8.3

6

Pembelajaran Jigsaw yang telah 

dilakukan menyenangkan dan 

tidak membosankan
10 4 14 3 0 2 0 1 8.5

7

Dengan pembelajaran Jigsaw 

meningkatkan kecakapan saya 

dalam diskusi kelompok

12 4 12 3 0 2 0 1 8.8

8

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan keberanian 

saya dalam mengemukakan 

pendapat

8 4 16 3 0 2 0 1 8.3

9

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan kerjasama 

dalam diskusi kelompok

13 4 11 3 0 2 0 1 8.9

10

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat memudakan saya dalam 

memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru

14 4 10 3 0 2 0 1 9.0

116 40 123 30 1 20 0 10 87

– – – – – – – – Sangat baik

Jumlah 

Katagori  
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Hasil tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Jigsaw siklus III 

No. Pernyataan

 Siswa yang 

menjawab 

opsi SS

Bobot 

opsi SS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi S

Bobot 

opsi S

 Siswa yang 

menjawab 

opsi TS

Bobot 

opsi TS

 Siswa yang 

menjawab 

opsi STS

Bobot 

opsi STS

Rata-rata 

persentase 

(% )

1

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan motivasi 

belajar saya

20 4 4 3 0 2 0 1 9.6

2

Dengan pembelajaran Jigsaw 

memudahkan saya dalam 

memahami /atau menangkap 

materi memperbaiki TV penerima 

yang diajarkan

20 4 4 3 0 2 0 1 9.6

3

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas 

belajar saya dalam pembelajaran 

memperbaiki TV penerima

17 4 7 3 0 2 0 1 9.3

4

Dengan pembelajaran Jigsaw  

dapat meningkatkan semangat 

belajar saya dalam pelajaran 

memperbaiki TV penerima

15 4 9 3 0 2 0 1 9.1

5

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat mengembangkan pemikiran 

saya saat  belajar memperbaiki 

TV penerima

15 4 9 3 0 2 0 1 9.1

6

Pembelajaran Jigsaw yang telah 

dilakukan menyenangkan dan 

tidak membosankan
17 4 7 3 0 2 0 1 9.3

7

Dengan pembelajaran Jigsaw 

meningkatkan kecakapan saya 

dalam diskusi kelompok

17 4 7 3 0 2 0 1 9.3

8

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan keberanian 

saya dalam mengemukakan 

pendapat

17 4 7 3 0 2 0 1 9.3

9

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatan kerjasama 

dalam diskusi kelompok

22 4 2 3 0 2 0 1 9.8

10

Dengan pembelajaran Jigsaw 

dapat memudakan saya dalam 

memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru

20 4 4 3 0 2 0 1 9.6

180 40 60 30 0 20 0 10 93.8

– – – – – – – – Sangat baik

Jumlah 

Katagori  
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Hasil tanggapan guru tentang model pembelajaran Jigsaw siklus I 

1 Bagaimana kesan Bapak terhadap 

pembelajaran memperrbaiki TV penerima 

dengan model pembelajaran Jigsaw?

“Model Pembelajaran Jigsaw memang baik diterapkan 

untuk siswa yang kurang aktif. Dengan model ini siswa 

dituntut untuk ikut aktif berpendapat, bertanya, dan 

menjawab pertanyaan, bekerja sama dengan teman 

lainnya. Siswa menjadi tidak bosan, tetapi kelas menjadi 

ramai dan manajemen waktu masih belum baik sehingga 

untuk pembelajaran selanjutnya masih perlu diperbaiki”.

2 Apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw? 

"Ya, terjadi peningkatan keaktifan siswa karena adanya 

kegiatan diskusi".

3 Apakah terjadi peningkatan minat dan motivasi 

belajar siswa setelah menggunakan  model 

pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, terjadi peningkatan minat dan motivasi belajar siswa 

setelah menggunakan model pembelajran Jigsaw yang 

terlihat dari antusiasnya siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar”.

4 Apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, hasil belajar siswa meningkat karena selama 

kegiatan belajar mengajar siswa sebelumnya sudah diberi 

tugas untuk membaca materi yang akan diajarkan dan 

siswa dapat berdiskusi dengan temannya tentang materi 

pembelajaran”.

5 Apakah Bapak mengalami kesulitan pada saat 

menerapkan model pembelajaran Jigsaw? 

Apabila ada, kesulitan apakah itu? 

“Ada kesulitan, yaitu pada saat mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi agar tidak mengobrol atau bermain sendiri, 

sehingga masih perlu diadakan kontrol atau pengawasan 

yang lebih ketat”.

6 Menurut Bapak, efektifkah kegiatan kelompok 

dan diskusi tersebut? 

“Cukup efektif, karena dengan kegiatan kelompok dan 

diskusi siswa diarahkan untuk mencari sendiri 

pengetahuannya sehingga diharapkan siswa dapat benar-

benar memahami, tidak sekedar menghafal materi”.

7 Apakah Bapak berminat untuk menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw pada materi 

lainnya? 

“Ya, saya cukup berminat untuk menerapkannya pada 

materi lainnya agar keaktifan dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat”.

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 
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Hasil tanggapan guru tentang model pembelajaran Jigsaw siklus II

1 Bagaimana kesan Bapak terhadap 

pembelajaran memperrbaiki TV penerima 

dengan model pembelajaran Jigsaw?

“Setelah diterapkan pada siklus II, pembelajaran semakin 

terlihat menyenangkan. Siswa yang sebelumnya kurang 

aktif, tidak pernah mengutarakan pendapat, menjadi 

berani. Suasana kelas juga terkesan lebih hidup, antar 

kelompok saling berdiskusi untuk memahami materi 

pelajaran yang disampaikan guru”.

2 Apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I, 

aktivitas siswa pada pembelajaran siklus II ini lebih 

meningkat dengan semakin banyaknya siswa yang aktif 

berdiskusi tentang materi pelajaran”.

3 Apakah terjadi peningkatan minat dan motivasi 

belajar siswa setelah menggunakan  model 

pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, minat dan motivasi belajar siswa semakin meningkat 

karena setelah siswa melaksanakan pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II siswa mulai merasakan bahwa 

dengan penerapan model pembelajaran ini ternyata 

proses pembelajaran lebih menarik sehingga menambah 

minat dan motivasi siswa untuk terus belajar”.

4 Apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, hasil belajar siswa mengalami peningkatan karena 

dalam pembelajaran ini siswa dapat lebih cepat 

memahami materi bila dibandingkan pada saat 

pembelajaran hanya dilaksanakan dengan metode 

ceramah, karena sebelumnya siswa sudah membaca 

materi yang akan dipelajari dan siswa dapat bertanya 

lebih dahulu kepada teman kelompoknya bila ada 

permasalahan, dan bila belum dapat dipecahkan maka 

siswa dapat menanyakannya kepada guru atau kelompok 

lain untuk didiskusikan bersama”.

5 Apakah Bapak mengalami kesulitan pada saat 

menerapkan model pembelajaran Jigsaw? 

Apabila ada, kesulitan apakah itu? 

“Kesulitan yang dialami saat pembelajaran siklus II ini 

adalah masalah menyiasati keterbatasan waktu, karena 

pada saat diskusi, siswa sangat bersemangat sehingga 

kekurangan waktu yang berdampak pada proses akhir 

pemeblajaran dalam menyimpulkan materi yang kurang 

maksimal”.

6 Menurut Bapak, efektifkah kegiatan kelompok 

dan diskusi tersebut? 

“Cukup efektif, karena dapat menambah minat dan 

motivasi dan hasil belajar siswa, tetapi diperlukan 

persiapan dan manajemen waktu yang lebih matang”.

7 Apakah Bapak berminat untuk menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw pada materi 

lainnya? 

“Ya, saya berminat untuk menerapkannya pada materi 

lain, terlebih setelah siswa lebih aktif mengikuti 

pembelajaran dan prestasi belajarnyapun meningkat”.

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 
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Hasil tanggapan guru tentang model pembelajaran Jigsaw siklus III

1 Bagaimana kesan Bapak terhadap 

pembelajaran memperrbaiki TV penerima 

dengan model pembelajaran Jigsaw?

“Pada pembelajaran siklus III ini, model pembelajaran ini 

terbukti lebih menyenangkan dan memahamkan siswa 

terhadap materi pelajaran dan menjadi masukan yang 

sangat berarti untuk saya. Siswa dilatih untuk berani 

mengemukakan pendapat berani mengemukakan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan di depan kelas, 

juga dilatih untuk bersosialisasi di kehidupan 

bermasyarakat nantinya”.

2 Apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw? 

“Ya, aktivitas siswa terus meningkat sebab guru lebih 

memotivasi dan memfasilitasi mereka dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

lebih tertarik untuk ikut aktif berperan serta dalam 

berdiskusi.”.

3 Apakah terjadi peningkatan minat dan motivasi 

belajar siswa setelah menggunakan  model 

pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW? 

“Ya, minat dan motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw semakin 

meningkat karena siswa merasa senang dan nyaman 

dengan pembelajaran model ini. Siswa terlihat lebih 

bersemangat dalam berdiskusi”.

4 Apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw? 

“Ya. Dari siklus I sampai dengan siklus III hasil belajar 

siswa terbukti meningkat. Dalam pembelajaran ini, siswa 

merasa lebih leluasa dan senang untuk memecahkan suatu 

permasalahan maka dapat didiskusikan bersama sehingga 

dari sini kesalahan konsep yang terjadi dapat 

diminimalisasi sehingga siswa lebih paham”.

5 Apakah Bapak mengalami kesulitan pada saat 

menerapkan model  pembelajaran Jigsaw? 

Apabila ada, kesulitan apakah itu? 

“Setelah pelaksanaan siklus III, kesulitan-kesulitan yang 

semula ada sudah dapat diminimalisasi”.

6 Menurut Bapak, efektifkah kegiatan kelompok 

dan diskusi tersebut? 

“Model pembelajaran Jigsaw ini efektif untuk diterapkan 

dengan melihat semakin meningkatnya siswa yang aktif 

dan prestasi belajar yang baik”.

7 Apakah Bapak berminat untuk menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw pada materi 

lainnya? 

“Ya, saya berminat untuk menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw ini pada materi lainnya sekiranya 

sesuai atau cocok”.

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 
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Foto penelitian  

 

     

Pembentukan Kelompok Asal   Guru membagikan LDS 

 

     

Guru menyampaikan materi        Diskusi kelompok asal 
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            Diskusi kelompok ahli    Presentasi kelompok asal 

 

       

    Siswa mengerjakan soal pos tes   Siswa mengisi angket tanggapan siswa 
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IC amplifier audio AN5265 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

Lampiran 30  



192 

 

 

 

 

192 

 
Lampiran 31 


