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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan penggunaan model
pembelajaran yang lebih berfariasi, salah satunya adalah Cooperative learning teknik jigsaw.
Berdasarkan hasil prasiklus diketahui ketuntasan belajar siswa mencapai mencapai 54,3 % atau 19
siswa tuntas dengan rata-rata nilai 70,7 sesudah menggunakan model pembelajaran cooperative
learning teknik Jigsaw pada sklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 68,6% atau 24 siswa tuntas
dengan rata-rata 72,7. Sehingga dapat disimpulkan bahawa pembelajaran sejarah dengan model
pembelajaran Cooperative Learning teknik Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas
X.H SMA Negeri 2 Rembang
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Abstract
___________________________________________________________________
This study aims to improve student learning outcomes required the use of more berfariasi learning
models, one of which is a jigsaw cooperative learning technique.
Based on known results prasiklus students achieve mastery learning reaches 54.3% or 19 students
completed with an average value of 70.7 after using the learning model Jigsaw cooperative learning
techniques in sklus I mastery learning students achieve 68.6% or 24 students completed with
average 72.7 average. It can be concluded with a history of learning bahawa learning model
Jigsaw cooperative learning techniques can improve student learning outcomes in the classroom
XH 2 Apex Senior High School
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Penggunaan metode kurang tepat dalam
proses pembelajaran dapat menimbulkan
kejenuhan, kurang memahami konsep, dan
monoton sehingga siswa kurang termotivasi
untuk belajar. Kejenuhan siswa menyebabkan
siswa lebih banyak pasif dan kurang teliti dalam
proses belajar. Pada sekolah dimana peneliti
melakukan
penelitian
masih
terbiasa
menggunakan
metode
ceramah
atau
konvensional yang membuat siswa kadang
merasa jenuh, dimana dalam pembelajaran
sejarah sendiri banyak materi yang harus dihafal
sehingga penggunaan metode ceramah membuat
hasil
belajar
siswa
menjadi
menurun
dikarenakan banyak siswa wang kurang
memahami
ataupun
merasa
jenuh
mendengarkan penjelasan dari guru. Disini
paneliti
mencoba
menerapkan
model
pembelajaran Cooperative Learning teknik Jigsaw
agar siswa dapat berfikir aktif dan diberi
kesempatan untuk mencoba kemampuan
diberbagai kegiatan. Model pembelajaran
Cooperative Learning teknik Jigsaw ini dapat
mengembangkan sikap demokrasi secara
bersama - sama juga membantu siswa dalam
pembelajaran akademis mereka.

PENDAHULUAN
Kegiatan utama dalam proses pendidikan
di sekolah adalah kegiatan belajar mengajar.
Proses belajar mengajar yang dilakukan
merupakan
penentu
keberhasilan
dalam
mencapai tujuan pendidikan nasional. Siswa
yang terlibat dalam proses belajar mengajar
diharapkan mengalami perubahan baik dalam
bidang
pengetahuan,
pemahaman,
keterampilan, nilai dan sikap. Dalam proses
belajar-mengajar guru akan menghadapi siswa
yang mempunyai karakteristik yang berbedabeda sehingga guru tidak akan lepas dengan
masalah hasil belajar.
Dalam daya upaya yang dilaksanakan
oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar
siswa, maka dalam proses belajar mengajar,
guru
harus
mampu
merencanakan,
melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar
siswa. Dalam kegiatan ini guru harus bisa
menciptakan situasi yang memungkinkan
pembelajaran menjadi aktif dan efektif. Selain
itu guru juga dapat berperan sebagai pengelola
kelas agar dapat menciptakan pembelajaran
aktif, efektif dan menyenangkan. Kedua peran
tersebut dalam pembelajaran saling mendukung.
Pada mata pelajaran Sejarah yang terlalu
banyak
materi
dan
hafalan
sering
mengakibatkan siswa kurang aktif pada saat
kegiatan belajar mengajar berlangsung, mereka
sering ramai saat guru menjelaskan, sibuk
menyalin apa yang ditulis dan diucapkan guru,
siswa ada yang mengantuk, bicara sendiri,
bermain sendiri, dan siswa tidak fokus dalam
menerima pelajaran.
cooperative
Model
pembelajaran
merupakan suatu model pembelajaran yang
mengutamakan adanya kelompok-kelompok.
Setiap siswa yang ada dalam kelompok
mempunyai tingkat kemampuan yang berbedabeda (tinggi, sedang dan rendah). Model
pembelajaran cooperative mengutamakan kerja
sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk
menerapkan pengetahuan dan keterampilan
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas merupakan
studi sistematis yang dilakukan dalam rangka
memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan
agar hasil belajar siswa lebih meningkat dengan
melakukan tindakan praktis secara refleksi dan
tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas (Classroom Action Research) yang
bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang
disebut sebagai observer.
Penelitian tindakan kelas adalah kegiatan
yang terdiri atas rangkaian-rangkaian kegiatan,
dalam penelitian ini terdapat beberapa siklus.
Siklus akan dihentikan apabila ketuntasan
belajar telah terpenuhi.Empat kegiatan utama
yang ada pada setiap siklus yaitu perencanaan,
tindakan, pengamatan, dan refleksi
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pembelajaran. Menerapkan bimbingan dan
motivasi belajar antar siswa dan peningkatan
pemahaman materi yang lebih mendalan karena
siswa tidak hanya mendapat sumber materi dari
guru, tetapi sumber dari teman dan berbagai
sumber lain dari buku atau internet.
Selain kelebihan penggunaan metode ini
juga mempunyai hambatan atau kekurangan
diantaranya guru sering kesulitan dalam
pembagian kelompok jika jumlah anggota
kelompok kurang. Pada model pembelajran
jigsaw siswa dalam kelas sering gaduh karena
pada dasarnya dalam penggunaan model ini
posisi tempat duduk berubah sehingga
menimbulkan sedikit kegaduhan dalam kelas.
Kegaduhan ini terjadi pada saat perpindahan
posisi tempat duduk dari kelopok asal ke
kelompok ahli atau sebaliknya. Jika guru tidak
aktif membimbing mengawasi kinerja dalam
kelompok maka dikhawatirkan kelompok akan
macet dalam pelaksanaan diskusi. Jadi sebagai
guru kita harus tetap aktif dalam penguasaan
kelas, membimbing dan mengawasi siswa dalam
kinerja kelompok dalam diskusi bisa berjalan
lancar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I
dan siklus II dapat dikatakan bahwa dalam
pembelajaran sejarah dengan menggunakan
model pembelajaran cooperative learning teknik
jigsaw di X.H SMA Negeri 2 Rembang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh
pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.
Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang dipelajari
oleh pembelajar (Anni, 2004: 4).
Hal ini terlihat dari pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti terhadap keaktifan
pesarta didik pada siklus II yang mengalami
peningkatan dibandingkan keaktifan siswa pada
siklus I. Pada keaktifan siswa siklus I
memperoleh hasil 54 % dan meningkat secara
signifikan pada siklus II yaitu 76%. Pada siklus
II peserta didik terlihat lebih semangat dan
antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu juga
bisa dilihat dari ketuntasan belajar siswa dan
nilai rata-rata kelas dari soal evaluasi akhir
siklus yang juga mengalami peningkatan. Pada
siklus I ketuntasan belajar secara klasikal 68,6 %
atau sebanyak 24 siswa tuntas dan nilai rata-rata
72,7. Sedangkan pada siklus II ketuntasan
belajar secara klasikal meningkat 77,1 % atau
sebanyak 27 siswa tuntas dengan nilai rata-rata
kelas mencapai 76. Dalam pembelajaran
cooperative learning teknik jigsaw mempunyai
banyak
kelebihan
diantaranya
dapat
meningkatkan keaktifan siswa, mengajarkan
siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok
sehingga dapat mengembangkan hubungan
antar pribadi positif diantara siswa yang
memiliki kemampuan belajar yang berbeda.
Selain itu juga dapat
meningkatkan rasa
tanggung
jawab
siswa
terhadap
pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran
orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari
materi yang diberikan tetapi mereka juga harus
siap memberikan dan menyebarkan materinya
tersebut kepada anggota kelompoknya yang lain.
Dengan demikian siswa saling tergantung
dengan lainnya dan harus bekerjasama secara
cooperative
untuk
mempelajari
materi

SIMPULAN
Penelitian ini menggunakan model
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2
siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan dan
refleksi. Hasil yang diperoleh sebelum diadakan
penelitian (pra siklus) dapat diketahui ada 16
siswa atau
45,7 % tidak tuntas belajar
sedangkan siswa yang tuntas belajar sebanyak
19 siswa atau 54,3 % dengan nilai rara-rata
kelas 70,7.
Berdasarkan hasil siklus I tersebut, maka
masih diperlukan adanya pelaksanaan siklus II
karena hasil pelaksanaan siklus I belum
mencapai indikator keberhasilan yang telah
ditetapkan yaitu 75%. Berdasarkan hasil tes
akhir siklus II, maka dapat diketahui tingkat
ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi
77,1 % atau sebanyak 27 siswa tuntas dan 8
siswa atau sebesar 22,9 % siswa belum mencapai
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ketuntasan. Nilai rata-rata kelas juga meningkat
menjadi sebesar 76.
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