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Abstrak : 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi dosen di jurusan S1 PGSD 

Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa, tingkat partisipasi mahasiswa  pada saat 

perkuliahan masih belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan, dari kegiatan perkuliahan yang dilakukan sampai pertengahan 

semester, peneliti mengamati dari 31 mahasiswa hanya sebagian kecil 

mahasiswa saja yang secara aktif memberikan partisipasi baik dengan cara 

bertanya, menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan ide/gagasan. Hasil 

penelitian pendahulian menjelaskan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa 

dalam perkuliahan masih dalam kisaran kurang dari 35%. Sedangkan 

harapan peneliti setiap mahasiswa seharusnya lebih aktif lagi dalam 

memberikan partisipasinya mengingat salah satu point penilaian dalam 

perkuliahan adalah partisipasi mahasiswa yang bobotnya 2 point, setara 

dengan point ujian tengah semester (UTS). Setidaknya target peneliti adalah 

50% atau lebih mahasiswa yang aktif berpartisipasi, karena itu perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan ini, peneliti 

menerapkan model pembelajaran jigsaw dalam aktivitas perkuliahan 

khususnya mata kuliah konsep dasar PPKn. Model pembelajaran jigsaw 

dipilih karena langkah-langkah yang digunakan dipandang mampu 

melibatkan seluruh mahasiswa sehingga dalam perkuliahan setiap mahasiswa 

akan dituntut untuk secara aktif berperan sebagai tim ahli dan mampu 

bekerjasama baik secara mandiri maupun dalam kelompok untuk memahami 

konsep atau materi yang sedang dipelajari, dengan demikian mampu  

menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi baik dalam bentuk 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan ide 

atau gagasan. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus yang masing-masing siklus terdiri atas 

empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Dari hasil 

observasi dan refleksi yang dilakukan pada masing-masing siklus, 

disimpulkan bahwa Penelitian pada siklus pertama dinyatakan berhasil 

dengan tingkat partisipasi mahasiswa mencapai 64,5% dari 31 mahasiswa 

yang hadir dalam perkuliahan. Penelitian pada siklus kedua dinyatakan 

berhasil dengan tingkat partisipasi mahasiswa mencapai 73,3% dari 30 

mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan. Penelitian pada siklus 1 dan siklus 

2 bersifat reliabel. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mampu membantu meningkatkan 

partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari individu, masyarakat 

dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan 

generasi penerusnya. Agar dapat membentuk kepribadian masyarakat yang cinta 

tanah air dan bangga terhadap negaranya. Selaku warga masyarakat,warga bangsa 

dan negara,secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan 

mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika 

budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka pendidikan tinggi tidak 

dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai 

perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidakterdugaan. 

Atas dasar kebutuhan masa depan tersebut, pemerintah telah menetapkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mensinergikan antara 

output lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini secara otomatis akan diadopsi 

oleh setiap program studi dalam menentukan kualifikasi lulusannya. Kerangka 

kurikulum tersebut selanjutnya akan di implementasikan pada setiap mata kuliah, 

tak terkecuali mata kuliah konsep dasar PPKn. 

Di prodi S1 PGSD Fakutas Ilmu Pendidikan Unesa, Capaian Pembelajaran 

Matakuliah Konsep Dasar PPKn  adalah: 

1. Menguasai konsep dasar mengenai Pancasila, sejarah Pancasila, dan Penerapan 

nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

2. Menguasai teori tentang warga negara, hak dan kewajiban warga negara serta 

menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik 

Dari capaian pembelajaran tersebut, dapat diketahui bahwa di akhir 

perkuliahan, mahasiswa harus menguasai teori atau konsep yang berhubungan 

dengan materi konsep dasar PPKn, dan juga bisa menunjukkan sikap sebagai warga 

negara yang baik. Ada komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

muncul dalam aktivitas perkuliahan sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. 

Harapan dari peneliti yang dalam hal ini bertindak pula sebagai dosen 

pengampu mata kuliah konsep dasar PPKn, aktivitas perkuliahan setidaknya harus 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, dengan demikian setiap 

mahasiswa dituntut untuk aktif dalam memberikan partisipasi selama perkuliahan 

baik dengan cara mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun 
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menyampaikan ide/gagasan. Dari partisipasi mahasiswa tersebut, dosen akan 

mampu melihat ketercapaian indikator dalam setiap proses perkuliahan.  

Dalam pelaksanaan perkuliahan, cara belajar mahasiswa berbeda dengan 

cara belajar anak-anak. Mahasiswa merupakan orang dewasa sehingga pendekatan 

yang dipakai adalah pendekatan andragogy. Berdasarkan teori belajar andragogy, 

dikatakan bahwa cara belajar orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Orang 

dewasa dianggap sudah memiliki pengetahuan awal tentang konsep ataupun materi 

yang sedang dipelajari baik berasal dari pendidikan sebelumnya maupun dari 

pengalaman pribadinya. Dengan demikian seharusnya tingkat partisipasi 

mahasiswa dalam perkuliahan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya 

pengetahuan dan pengalaman.  

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi dosen di jurusan S1 

PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa, tingkat partisipasi mahasiswa  pada saat 

perkuliahan masih belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, dari 

kegiatan perkuliahan yang dilakukan sampai pertengahan semester, peneliti 

mengamati dari 31 mahasiswa hanya sebagian kecil mahasiswa saja yang secara 

aktif memberikan partisipasi baik dengan cara bertanya, menjawab pertanyaan, 

maupun menyampaikan ide/gagasan. Hasil penelitian pendahulian menjelaskan 

bahwa tingkat partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan masih dalam kisaran 

kurang dari 35%. Sedangkan harapan peneliti setiap mahasiswa seharusnya lebih 

aktif lagi dalam memberikan partisipasinya mengingat salah satu point penilaian 

dalam perkuliahan adalah partisipasi mahasiswa yang bobotnya 2 point, setara 

dengan point ujian tengah semester (UTS). Setidaknya target peneliti adalah 50% 

atau lebih mahasiswa yang aktif berpartisipasi. 

Peneliti menduga rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa ini bukan 

disebabkan oleh tingkat pengetahuan atau pengalaman mahasiswa, tetapi lebih pada 

metode yang digunakan dalam perkuliahan. Didalam proses belajar mengajar, 

metode pembelajaran menduduki peranan yang penting karena setiap aktivitas 

belajar sangat bergantung pada metode yang digunakan. Ada banyak metode 

pembelajaran yang bisa dipakai dosen dalam aktifitas perkuliahan, tentunya agar 

dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa, dosen harus memilih metode yang 

cocok, yang mampu merangsang aktifitas mahasiswa sehingga mampu 

menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi  
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Dalam penelitian tindakan ini, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran jigsaw dalam aktivitas perkuliahan khususnya mata kuliah konsep 

dasar PPKn. Model pembelajaran jigsaw dipilih karena langkah-langkah yang 

digunakan dipandang mampu melibatkan seluruh mahasiswa sehingga dalam 

perkuliahan setiap mahasiswa akan dituntut untuk secara aktif berperan sebagai tim 

ahli dan mampu bekerjasama baik secara mandiri maupun dalam kelompok untuk 

memahami konsep atau materi yang sedang dipelajari, dengan demikian diharapkan 

akan menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi baik dalam bentuk mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan ide atau gagasan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana 

peningkatan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa 

pada mata kuliah konsep dasar PPKn sekurang-kurangnya 50% dari jumlah 

mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian tindakan ini dapat digunakan untuk : 

1. Sebagai rujukan dosen dalam memberikan nilai partisipasi mahasiswa. 

2. Sebagai acuan dalam menentukan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 

materi yang diberikan. 

3. Sebagai salah satu indikator ketercapaian pembelajaran. 

 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan tentang Partisipasi  

H.A.R.Tilaar, (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud 

dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi 

dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-

up)dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) 

mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, 

yaitu: 
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a. Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam 

proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 

pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap 

keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. 

b. Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.  

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) 

membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi 

dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan 

atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam 

pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau 

pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya 

dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam 

pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya 

baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam 

pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik 

yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat 

dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan 

dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi 

dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian 

tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. 
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B. Perkuliahan Sebagai bentuk Pembelajaran 

Pada perguruan tinggi, perkuliahan merupakan bentuk dari aktivitas 

pembelajaran. Dalam perkuliahan terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, 

maupun antar sesama mahasiswa. Dalam aktivitas pembelajaran di perguruan 

tinggi, sebutan dosen mempunyai makna sebagai guru/tutor/instruktur/pelatih dan 

lainnya, sedangkan sebutan mahasiswa mempunyai makna sebagai murid/peserta 

didik/peserta dan lainnya. Aktivitas yang dilakukan sama dengan aktivitas 

pembelajaran yang ada disekolah, yang membedakan hanyalah ruang lingkup 

keilmuan dan jenjang pendidikan. 

C. Model Pembelajaran JIGSAW 

1. Pengertian Model Pembelajaran JIGSAW 

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan dan diuji oleh Elliot Arronson dan 

rekan-rekannya di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan 

kawan-kawan di Universitas John Hopkin (Sugianto, 2010:45). 

Jigsaw adalah salah satu dari metode-metode kooperatif yang paling 

fleksibel (Slavin, 2005:246). Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu 

variasi model Collaborative Learning yaitu proses belajar kelompok dimana 

setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, 

kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama 

saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. 

Pembelajaran kooperatif tipe 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 materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya 

(Sudrajat, 2008:1). 

Model pembelajaran Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk 

digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan 

strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan 

sekaligus mengajarkan kepada orang lain (Zaini, 2008:56). 

2. Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw 

Pada pembelajaran model Jigsaw para siswa bekerja dalam tim yang 

heterogen. Para siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab 
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atau unit, dan diberikan lembar ahli yang terdiri atas topik-topik yang berbeda 

yang harus menjadi fokus perhatian masing-masing anggota tim saat mereka 

membaca. Setelah semua peserta didik selesai membaca, siswa dari tim berbeda 

yang mempunyai fokus topik sama bertemu dalam kelompok ahli untuk 

menentukan topik mereka. Para ahli tersebut kemudian kembali kepada tim 

mereka dan secara bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik 

mereka. 

Selanjutnya para siswa menerima penilaian yang mencakup seluruh topik 

dan skor kuis akan menjadi skor tim. Skor-skor yang dikontribusikan para siswa 

kepada timnya didasarkan pada sistem skor perkembangan individual dan para 

siswa yang timnya meraih skor tertinggi akan menerima sertifikat atau bentuk-

bentuk rekognisi tim lainnya. Dengan demikian para siswa termotivasi untuk 

mempelajari materi dengan baik dan untuk bekerja keras dalam kelompok ahli 

mereka supaya dapat membantu timnya melakukan tugas dengan baik. 

Tahapan-tahapan penerapan pembelajaran model Jigsaw adalah sebagai 

berikut: 

a. Pilihlah materi belajar yang dapat dipisah menjadi bagian-bagian. Sebuah 

bagian dapat disingkat seperti sebuah kalimat atau beberapa halaman. 

b. Hitung jumlah bagian belajar dan jumlah peserta didik. Dengan satu cara 

yang pantas, bagikan tugas yang berbeda kepada kelompok peserta yang 

berbeda. 

c. Setelah selesai, bentuk kelompok Jigsaw Learning. Setiap kelompok  ada 

seorang wakil dari masing-masing kelompok dalam kelas. 

d. Kemudian bentuk kelompok peserta didik Jigsaw Learning dengan jumlah 

sama. 

D. Hipotesis Tindakan 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi 

mahasiswa dalam perkuliahan. Diduga rendahnya partisipasi mahasiswa tersebut 

disebabkan pada penggunaan metode yang kurang bisa memotivasi mahasiswa 

untuk melakukan partisipasi. Karena itu peneliti mencoba menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
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Karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah melibatkan semua 

peserta dalam aktivitas belajar sehingga mampu memotivasi mahasiswa untuk 

berpartisipasi. Tipe jigsaw sendiri mempunyai beberapa keunggulan yaitu 

1. Memacu peserta untuk lebih aktif, kreatif serta bertanggungjawab terhadap 

proses belajarnya. 

2. Mendorong peserta untuk berfikir kritis 

3. Memberi kesempatan setiap peserta untuk menerapkan ide yang dimiliki untuk 

menjelaskan materi yang dipelajari kepada peserta lain dalam kelompok 

tersebut. 

4. Diskusi tidak didominasi oleh peserta tertentu saja tetapi semua peserta dituntut 

untuk menjadi aktif dalam diskusi tersebut. 

Dari teori-teori sebagaimana dijelaskan pada bab II dan didukung 

keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka peneliti 

mengambil hipotesis bahwa model pembelajaran jigsaw mampu meningkatkan 

partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya mencapai 50% dari 

jumlah mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan. Partisipasi yang dimaksud 

meliputi kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan 

ide/gagasan/pendapat. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

yang menggunakan alur kerja berulang-ulang yang meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi, refleksi, perencanaan ulang, dan seterusnya sampai apa yang diharapkan 

tercapai. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan minimal 2 siklus. Apabila 

siklus pertama sudah menunjukkan indikator keberhasilan, maka peneliti masih 

mempertanyakan apakah keberhasilan ini disebabkan oleh penggunaan model 

pembelajaran Jigsaw ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi, sehingga perlu 

dilakukan siklus kedua. Apabila di siklus kedua hasilnya sama maka bisa dianggap 

penelitian telah berhasil dilakukan. Namun apabila hasilnya berbeda, maka perlu 

dilakukan siklus ketiga, keempat dan seterusnya sampai diperoleh indikator 
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keberhasilan. Setiap siklus terdiri dari empat fase; perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Adapun gambaran mengenai tahapan penelitian disajikan 

dalam bagan berikut 

 

(Sumber : Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. Prof. Dr. Ismet Basuki. 

Handout disajikan dalam Pelatihan Pekerti dan AA, 2015) 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan peneliti melakukan 4 kegiatan utama; meneliti kelas 

untuk menentukan dan merumuskan masalah penelitian, mentukan tindakan, 

membuat Rencana Pelakasanaan Pembelajaran Perbaikan, membuat lembaran 

pengamatan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini akan dilaksanakan di jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Surabaya. Subjek penelitian adalah mahasiswa angkatan 

2015 kelas D berjumlah 31 orang. Mata kuliah yang dijadikan dasar penelitian 

adalah konsep dasar PPKn. Kajian utama dalam penelitian tindakan ini adalah 

meningkatkan partisipasi mahasiswa hingga mencapai sekurang-kurangnya 

50% dari jumlah mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan. Partisipasi 

mahasiswa yang dikehendaki meliputi bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

menyampaikan ide/gagasan/pendapat 

3. Observasi 

Observasi dilaksanakan waktu penelitian, teknik yang dilakukan adalah tekhnik 

observasi terstruktur dimana hal-hal yang diamati disesuaikan dengan pedoman 
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observasi partisipasi mahasiswa. Dalam melakukan observasi peneliti 

menggunakan pedoman berupa lembar observasi partisipasi mahasiswa. 

Observasi  ini dilakukan selama penelitian berlangsung agar data yang 

didapatkan valid 

4. Refleksi 

Hasil observasi dicatat dan didukung dengan aktivitas pembelajaran lain yang 

muncul selama perkuliahan, kemudian dicocokkan dengan indikator pencapaian 

tingkat partisipasi. Jika hasilnya baik, dalam artian sudah mencapai target yang 

ditetapkan, maka peneliti perlu melakukan siklus kedua untuk membuktikan 

bahwa keberhasilan siklus 1 bersifat reliable dengan siklus-siklus selanjutnya. 

Dan jika ternyata pada siklus 2 hasilnya berbeda dengan siklus 1, maka 

dilakukan siklus 3, 4 dan seterusnya sampai ditemukan hasil yang diharapkan 

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang partisipasi 

mahasiswa yang meliputi kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

menyampaikan pendapat/ide/gagasan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/pengamatan. 

Sedangkan instrument yang digunakan adalah lembar observasi/pengamatan 

partisipasi mahasiswa  

D. Instrumen 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi partisipasi 

mahasiswa sebagai berikut. 

No Nama Mahasiswa 

Bentuk Partisipasi Mahasiswa 

Keterangan 
Bertanya 

Menjawab 

Pertanyaan 

Memberikan 

ide/gagasan 

1      

2      

3      

4      

5      

dst      

Jumlah Partisipasi     
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E. Teknik Analisis Data 

Kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis, yaitu penelitian 

dilakukan tahap demi tahap untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa 

setelah perbaikan dilakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain : 

1. Menganalisa data. 

Untuk data tentang partisipasi mahasiswa dianalis dengan cara mengamati 

setiap partisipasi yang muncul dari setiap mahasiswa dan diberikan tanda ceklist 

(√) pada lembar observasi untuk yang memenuhi/sesuai dengan indikator 

partisipasi. sedangkan yang tidak memenuhi indikator tidak diberi tanda, 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dapat ditetapkan dengan rumus 

prosentase yaitu partisipasi mahasiswa dikatakan berhasil jika tingkat 

partisipasi mahasiswa sekurang-kurangnya mencapai 50% dari jumlah 

mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan 

2. Menyajikan hasil analisis. 

Setelah dilakukan analisis data, maka peneliti menyajikan hasil penelitian dalam 

bentuk laporan yang dibuat secara sitematis. 

3. Menginterprestasikan hasil analisis. 

Apabila hasil siklus I belum seperti yang diharapkan,berdasarkan hasil refleksi 

peneliti mengadakan perbaikan pada silkus 2. Apabila silkus 1 sudah berhasil 

tetap dilakukan siklus 2 untuk membuktikan bahwa keberhasilan siklus 1 

bersifat reliable dengan siklus-siklus selanjutnya. Dan jika ternyata pada siklus 

2 hasilnya berbeda dengan siklus 1, maka dilakukan siklus 3, 4 dan seterusnya 

sampai ditemukan hasil yang diharapkan. 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dapat ditetapkan yaitu partisipasi 

mahasiswa dikatakan berhasil jika tingkat partisipasi mahasiswa sekurang-

kurangnya mencapai 50% dari jumlah mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil Tindakan Kelas siklus 1 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan peneliti melakukan 4 kegiatan utama; meneliti kelas 

untuk menentukan dan merumuskan masalah penelitian, menentukan tindakan, 
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membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Perbaikan, dan membuat 

lembaran pengamatan. Secara rinci dijelaskan melalui tabel berikut. 

No Komponen Perencanaan Keterangan 

1 Masalah Penelitian Partisipasi Mahasiswa Kurang 

2 Rencana Tindakan Melakukan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3 Kelengkapan Pembelajaran RPS Perbaikan Pembelajaran 

4 Instrumen Tindakan Lembar observasi 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini mahasiswa bekerja dalam tim yang heterogen. mahasiswa 

tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, dan diberikan 

lembar ahli yang terdiri atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus 

perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua 

mahasiswa selesai membaca, mahasiswa dari tim berbeda yang mempunyai 

fokus topik sama bertemu dalam kelompok ahli untuk menentukan topik 

mereka. Para ahli tersebut kemudian kembali kepada tim mereka dan secara 

bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. 

3. Observasi 

Hasil observasi dari kegiatan pembelajaran siklus 1 adalah sebagai berikut: 

1. Ada 8 orang dari 31 mahasiswa yang bertanya dengan anggota 

kelompoknya masing-masing dengan bobot pertanyaan cukup baik dan 

sesuai dengan tema yang sedang di diskusikan 

2. Ada 8 mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari teman satu kelompok 

dengan jawaban yang cukup memuaskan dan sesuai dengan tema yang 

sedang dibahas. Selanjutnya ada 3 mahasiswa yang membantu memberikan 

jawaban sehingga penanya memperoleh kejelasan informasi 

3. Ada 5 mahasiswa yang memberikan ide/gagasan terkait tema yang di 

diskusikan pada tiap-tiap kelompok. Ide tersebut mampu memberikan 

sumbangan yang cukup baik bagi berjalannya diskusi dan kejelasan 

informasi. 

4. Refleksi 

Partisipasi mahasiswa yang diinginkan dalam penelitian tindakan ini 

meliputi 3 aspek yaitu bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan 
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ide/gagasan. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi 

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penelitian dikatakan berhasil 

apabila tingkat partisipasi mahasiswa mencapai minimal 50% dari jumlah 

mahasiswa. 

Hasil observasi menjelaskan bahwa ada 8 mahasiswa yang bertanya, 8 

mahasiswa menjawab pertanyaan ditambah 3 mahasiswa yang membantu 

menjawab, kemudian ada 5 mahasiswa yang memberikan ide/gagasan. Total 

partisipasi mahasiswa pada siklus 1 adalah 24 partisipasi. Namun tidak semua 

partisipasi tersebut berasal dari 24 mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang bertanya 

dan memberikan ide/gagasan, dan ada 2 mahasiswa yang bertanya, tetapi 

sewaktu ada mahasiswa lain yang bertanya ia juga memberikan jawaban. 

Dengan demikian  mahasiswa yang melakukan partisipasi pada siklus pertama 

adalah  20 mahasiswa. 

Pada siklus 1 terdapat 20 mahasiswa dari 31 mahasiswa yang melakukan 

partisipasi, secara prosentase dapat dikatakan bahwa partisipasi mahasiswa 

pada siklus 1 mencapai 64,5%, sedangkan target peneliti adalah 50%, dengan 

demikian penelitian tindakan dari siklus 1 dapat dikatakan berhasil. Namun 

peneliti masih mempertanyakan apakah keberhasilan ini disebabkan oleh 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw ataukah ada faktor lain yang 

mempengaruhi, maka peneliti perlu melakukan siklus kedua untuk 

membuktikan bahwa keberhasilan siklus 1 bersifat reliable dengan siklus-siklus 

selanjutnya. 

B. Hasil Tindakan Kelas Siklus 2 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus 2 sama dengan  siklus sebelumnya, peneliti 

melakukan 4 kegiatan utama; meneliti kelas untuk menentukan dan 

merumuskan masalah penelitian, menentukan tindakan, membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Perbaikan, dan membuat lembaran pengamatan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan pelaksanaan tindakan pada siklus 2 sama dengan siklus 1 tetapi dengan 

tema diskusi yang berbeda, disesuaikan dengan materi yang tercantum pada 

RPS. mahasiswa bekerja dalam tim yang heterogen. mahasiswa tersebut 

diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, dan diberikan lembar 
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ahli yang terdiri atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus 

perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua 

mahasiswa selesai membaca, mahasiswa dari tim berbeda yang mempunyai 

fokus topik sama bertemu dalam kelompok ahli untuk menentukan topik 

mereka. Para ahli tersebut kemudian kembali kepada tim mereka dan secara 

bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. 

3. Observasi 

Hasil observasi dari kegiatan pembelajaran siklus 2 adalah sebagai berikut: 

1. Ada 9 orang dari 31 mahasiswa yang bertanya dengan anggota 

kelompoknya masing-masing dengan bobot pertanyaan cukup baik dan 

sesuai dengan tema yang sedang di diskusikan 

2. Ada 9 mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari teman satu kelompok 

dengan jawaban yang cukup memuaskan dan sesuai dengan tema yang 

sedang dibahas. Selanjutnya ada 2 mahasiswa yang membantu 

memberikan jawaban sehingga penanya memperoleh kejelasan informasi 

3. Ada 6 mahasiswa yang memberikan ide/gagasan terkait tema yang di 

diskusikan pada tiap-tiap kelompok. Ide tersebut mampu memberikan 

sumbangan yang cukup baik bagi berjalannya diskusi dan kejelasan 

informasi. 

4. Refleksi 

Pada saat penerapan penelitian siklus 2 ini hanya ada 30 mahasiswa yang 

hadir, 1 mahasiswa tidak hadir karena sakit. Hasil observasi menjelaskan 

bahwa ada 9 mahasiswa yang bertanya, 9 mahasiswa menjawab pertanyaan 

ditambah 2 mahasiswa yang membantu menjawab, kemudian ada 6 mahasiswa 

yang memberikan ide/gagasan. Total partisipasi mahasiswa pada siklus 2 

adalah 26 partisipasi. Namun tidak semua partisipasi tersebut berasal dari 26 

mahasiswa. Ada 1 mahasiswa yang bertanya dan memberikan ide/gagasan, ada 

2 mahasiswa yang bertanya, tetapi sewaktu ada mahasiswa lain yang bertanya 

ia juga memberikan jawaban dan ada 1 mahasiswa yang memberikan 

ide/gagasan 2 kali. Dengan demikian  mahasiswa yang melakukan partisipasi 

pada siklus kedua adalah  22 mahasiswa. 

Pada siklus 2 terdapat 22 mahasiswa dari 30 mahasiswa hadir yang 

melakukan partisipasi, secara prosentase dapat dikatakan bahwa partisipasi 
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mahasiswa pada siklus 2 mencapai 73,3%, sedangkan target peneliti adalah 

50%, dengan demikian penelitian tindakan dari siklus 2 dapat dikatakan 

berhasil. Dengan keberhasilan pada siklus 2 ini, maka hasil siklus 1 bersifat 

reliable dengan siklus 2. 

 

Penutup 

Dari hasil observasi dan refleksi yang dilakukan pada masing-masing siklus, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian pada siklus pertama dinyatakan berhasil dengan tingkat partisipasi 

mahasiswa mencapai 64,5% dari 31 mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan 

2. Penelitian pada siklus kedua dinyatakan berhasil dengan tingkat partisipasi 

mahasiswa mencapai 73,3% dari 30 mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan 

3. Penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 bersifat reliabel  

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw mampu membantu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan 

Berdasarkan hasil yang dicapai melalui penelitian tindakan ini, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Jika di dalam perkuliahan tingkat partisipasi mahasiswa menurun atau tidak sesuai 

harapan, maka model pembelajaran koopertif tipe Jigsaw bisa menjadi 

pertimbangan dosen untuk diterapkan dalam pembelajaran 

2. Dalam memilih model pembelajaran yang tepat, setidaknya dosen memperhatikan 

3 hal, yaitu karakteristik materi, karakteristik model pembelajaran, dan 

karakteristik mahasiswa. 

3. Penelitian tindakan sebaiknya terus dilakukan untuk memperbaiki proses dan hasil 

pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran akan terus meningkat. 
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