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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar anak dengan menerapkan model 

pembelajaran jigsaw. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menetapkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran jigsaw pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia  didalam kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bintan 

Tahun Pelajaran 2012-2013, serta untuk mengetahui prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan 

penerapan model pembelajaran jigsaw didalam kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 

Bintan Tahun Pelajaran 2012-2013. 

Kata Kunci : Prestasi belajar, Sebelum, Sesudah, Penerapan Model Pembelajaran 

Jigsaw 

ABSTACT 

The purpose of this study is to know the learning achievement of children by applying a 

jigsaw learning model. Based on this, the researchers set the formulation of problem in this 

study is to know the application of jigsaw learning model on Indonesia subjects at tenth grade 

students in Bintan vocational high school number 3 (2012-2013) and to know the achievement 

of bahasa Indonesia applying jigsaw learning model at tenth grade students in Bintan 

vocational high school number 3, academic year (2012-2013) 

1. Pendahuluan 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir, Untuk menunjang proses belajar dan mengajar di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 3 Bintan guru harus super aktif dengan mengubah cara mengajar sehingga 

mampu memotivasi peserta didik dalam belajar. 
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Menurut Kozna (dalam Hamzah, 2007:1), secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan. 

Pembelajaran tipe Jigsaw didesain untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada 

anak didik bukan hanya mempelajari materi dikelompoknya melainkan peserta didik juga 

harus siap untuk menjelaskan materi yang telah ditanggung jawabkan kepada kelompoknya 

kepada kelompok yang lain dan didalam model pembelajaran tipe Jigsaw ini memberikan 

dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk berani bertanya dan berani pula 

mendemonstrasikan materi. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dan dan metode deskriptif kuantitatif. Metode observasi merupakan metode 

penelitian awal yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data-data objek penelitian dan 

daerah penelitian. Metode deskriptif kuantitatif adalah karena peneliti bertujuan untuk 

mendapat hasil prestasi belajar siswa dan harus membandingkan antara hasil pre test dan hasil 

akhir dari Postest maka harus menggunakan angka-angka dan penjumlahan.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

penerapan model pembelajaran jigsaw dan sesudah penerapan model pembelajaran 

jigsaw, dengan jumlah minimum sebelum penerapan model jigsaw sebesar 20 dan nilai 

sesudah penerapan model pembejaran jigsaw sebesar 50 berati dapat diambil kesimpulannya 

nilai minimum sesudah penerapan model pembejaran jigsaw mengalami peningkatan dan nilai 

maksimumnya sebelum penerapan model pembelajaran jigsaw sebesar 80 dan nilai maksimum 

sesudah penerapan model pembelajaran jigsaw sebesar 100 ini berarti mengalami peningkatan 

nilai maksimum dengan penerapan model pembelajaran jigsaw. 

Setelah mendapat nilai minimum dan maksimum sebelum penerapan model 

pembelajaran jigsaw dan sesudah penerapan model pembelajaran jigsaw maka didapatlah nilai 

mean atau nilai rata-rata keseluruhan dari nilai siswa dengan jumlah nilai rata-rata sebelum 

penerapan model pembelajaran jigsaw sebesar 50,18 dan nilai dari sesudah penerapan model 

pembelajaran jigsaw sebesar 82,00 



Terdapat perbedaan yang timbul antara prestasi belajar siswa sebelum melakukan 

perlakuan terhadap model pembelajaran jigsaw dan sesudah perlakuan terhadap model 

pembelajaran jigsaw dengan mengambil materi pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah 

dibuktika oleh uji beda ( Paired Samples Test ). hal ini menguatkan bahwa hasil belajar 

peserta didik sesudah perlakuan terhadap model pembelajaran jigsaw itu lebih tinggi dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik sebelum melakuakn 

perlakuan terhadap model pembelaran jigsaw, ini berarti model pembelajaran jigsaw sangat 

efektif dan baik untuk digunakan dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti aturan-

aturan dan langkah-langakah sebelum menerapkan model pembelajaran jigsaw didalam kelas. 

Perubahan dalam pengajaran sangat berpengaruh terhadap hasil atau prestasi anak 

karena anak akan merasa bosan, jenuh bahkan ngantuk didalam kelas seandainya seorang guru 

itu tidak memiliki cara atau daya tarik agar anak lebih giat lagi dalam belajar, ini merupakan 

tugas dari seorang guru yang akan merubah daya pikir anak dengan hal-hal yang menarik 

perhatian anak 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hasil pembelajaran model pembelajaran jigsaw sebelum perlakuan dan sesudah yaitu 

sebelum perlakuan memiliki nilai mean sebesar 50,18 dan sesudah perlakuan memiliki hasil 

82,00 jadi yang lebih tinggi itu adalah sesudah perlakuan. 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw merupakan pembelajaran yang 

sangat efektif dan sangat baik diterapkan dikarenakan anak diajar untuk aktif. 
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