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Abstrak: Telah dilakukan kegiatan  penelitian  dengan Judul ” Model Kooperatif Teknik Jigsaw  

pada pembelajaran IPA di kelas V Sekolah Dasar Negeri Di Inderalaya,  Metode yang digunakan 

metode eksperimen.Pengambilan sampel sacara Purposif sampling. Sampel  yang diambil adalah 

seluruh populasi yaitu semua siswa kelas V Sekolah Dasar (SD) Negeri 6,11 dan 23.Sampel 

tersebut terdiri dari kelas VA sebagai kelas Kontrol dan Kelas VB sebagai kelas eksperimen. 

Perlakuannya berupa model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa  nilai rata-rata Post-test lebih tinggi dari   pada siswa kelasV yang diberi 

eksperimen model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw dari pada Kelas V yang berupa 

kontrol. Nilai  Rata-rata post-tes pada SD Negeri 6 untuk kelas kontrol yaitu 72,8 dan  kelas 

eksperimen yaitu 84,41. Pada SD Negeri 11,dengan nilai rata- rata post-tes kelas kontrol yaitu 

75,53 dan kelas eksperimen yaitu 89,66, Sedangkan pada SD Negeri 23 diperoleh nilai rata-rata 

post test kelas kontrol yaitu 73,12 dan kelas eksperimen 82,07. Analisis data menggunakan Uji t, 

dengan nilai thit>ttabel (1,66), yaitu masing-masing 17,86 ; 19,29; dan18,79. Hal ini menunjukkan  

bahwa Kooperatif Teknik Jigsaw sangat efektif dan berarti terhadap peningkatan hasil belajar 

IPA siswa kelas V. 
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Abstract: Research activities have been carried out with the title "Model Cooperative 
Jigsaw Technique on learning science in class V Elementary School In Inderalaya, 
methods used method of purposive sampling eksperimen.Pengambilan sacara 
samples. Samples taken are the entire population of all students in grade V Elementary 
School (SD) 6.11 and 23.Sampel Affairs consists of the class as a class VA VB Controls 
and Class as a class experiment. Treatment of model Jigsaw Cooperative Learning 
Techniques. The results showed that the average post-test is higher than the students 
who were given experimental kelasV model of Jigsaw Cooperative Learning Techniques 
in Class V in the form of control. The average value of post-tests on the Elementary 
School 6 for the control class that is 72.8 and the experimental class 84.41. At SD State 
11, with the average value of post-test control class is 75.53 and the 89.66 experimental 
class, while at the Elementary School 23 the average values obtained post test control 
class is 73.12 and the experimental class 82, 07. Analysis of data using t test, with a 
value Thit> TTable (1.66), respectively 17.86; 19.29; dan18, 79. This indicates that the 
Co-operative technique is very effective and meaningful Jigsaw to increase student 
learning outcomes science class V. 
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PENDAHULUAN 

 Dari pengalaman guru mengajar mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri yang ada  

di  Inderalaya , bahwa nilai rata-rata  siswa kelas V hanya ada 40 % siswa yang mendapat  di atas  

60 pada setiap  ujian  semester (Dokumentasi SD Negeri  Inderalaya ) dan   yang  mendapat nilai 

di atas 60 ketika dievaluasi  hanya   terbatas pada siswa yang  pandai.  Menurut Diknas (2006), 

belajar tuntas  mengharapkan  siswa peserta didik berhasil mencapai ketuntasan  belajar  

perorangan bila telah mencapai skor 70 - 75% dan atau  secara klasikal 80 %  peserta  didik 

mencapai nilai 65 ke atas. Demikian  juga berdasarkan  standar   sekolah  di SD Negeri  

Inderalaya peserta didik mencapai  belajar tuntas  75%. (Dokumentasi SD Negeri Inderalaya 

,2009). Dari kenyataan   ini, diduga terdapat  hubungan antara model pembelajaran dengan nilai  

yang  diperoleh selama ini.  

Dari hasil survai dan diskusi dengan guru- guru yang mengajar  IPA di kelas V SD 

Negeri di Inderalaya diketahui ada beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar ,antara lain siswa kurang aktif menanggapi penyampaian konsep-

konsep IPA yang diberikan guru. Siswa kurang dapat  memahami  materi IPA dan  apatis 

terhadap penyampaian materi yang disampaikan guru maupun terhadap pelaksanaan tugas. Siswa 

merasa tugas yang diberikan guru adalah tugas  yang berat. Sering kali tugas yang diberikan guru  

tidak dapat diselesaikan  dengan baik sehingga  dari   kondisi –kondisi  tersebut  penyebab  

rendahnya hasil ujian. 

 Guru yang mengajar  IPA di Sekolah Dasar Negeri  di Inderalaya ,belum  seluruhnya 

menyusun sistematika penyampaian  materi  yang sesuai dengan keterampilan dasar mengajar. 

Metoda  pembelajaran cenderung dan menyebabkan  kebosanan di kalangan siswa. didominasi  

dengan metode ceramah. Akibatnya  proses  pembelajaran telah  menyebabkan alur komunikasi 



sebagian  besar berlangsung satu arah  dan menyebabkan  kebosanan dikalangan siswa. Siswa  

cenderung  hanya menerima  materi yang diberikan oleh guru dengan ruang lingkup materi    

berkisar  pada  yang direncanakan guru tanpa melibatkan siswa dalam porsi besar untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

Suatu pendekatan  yang mulai  dikembangkan  untuk meningkatkan  mutu pembelajaran 

di Sekolah Dasar  yaitu dengan  penggunaan pendekatan  belajar kelompok ,yang salah satu 

tekniknya adalah  Jigsaw. Menurut Maloof (2006), Cooperatif Learning  dapat  meningkatkan 

kebermaknaan kegiatan  belajar mengajar.Jadi teknik Jigsaw dipertimbangkan dapat digunakan   

untuk mengatasi kebosanan siswa terhadap penggunaan metode mengajar yang monoton oleh 

guru. Selain itu  dapat juga digunakan untuk  berbagi pengalaman diantara siswa sehingga beban  

belajar  akan ditanggung bersama dan tugas-tugas menjadi lebih ringan. Maka perlu dilakukan 

penelitian  berjudul ”  Model Pembelajaaran Kooperatif Teknik Jigsaw Pada Pembelajaran  IPA 

Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar Siswa Kelas  V Sekolah Dasar Negeri Di  Inderalaya” Dari 

latar belakang yang dikemukakan  di atas maka dapat  dibuat  rumusan masalah yaitu Bagaimana 

Pengaruh, dan Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran  Kooperatif Teknik Jigsaw Pada 

Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar Siswa  Kelas V Sekolah  Dasar  Negeri di  

Inderalaya ? Penelitian ini bertujuan  untuk : mengetahui pengaruh, dan efektifitas Model 

Kooperatif Teknik Jigsaw  Pembelajaran  IPA Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V  Sekolah 

Dasar Negeri 6, 11 dan 23  Di  Inderalaya. Manfaat  dari penelitian ini adalah memberikan 

motivasi pada mahasiswa untuk menerapkan  materi IPA SD dan mengembangkan penggunaan 

KTSP 2006 di Sekolah Dasar; meningkatkan  kinerja  dosen  di  bidang profesionalitas 

pengajaran  serta berperan aktif  dosen  dalam mendukung  program kerja tim  pelaksanaan 

Hibah DIA Bermutu bagi Program PGSD FKIP Universitas Sriwijaya. 



Pembelajaran IPA dan Permasalahannya 

  Dalam proses pembelajaran  IPA   di Sekolah Dasar  masih ada kecenderungan 

meminimalkan peran dan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses pembelajaran 

menyebabkan siswa lebih banyak berperan dan terlibat secara pasif. Mereka lebih banyak 

menunggu sajian dari guru dari pada  mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, 

keterampilan, serta  yang mereka butuhkan. Apabila kondisi proses pembelajaran yang 

memaksakan peran  dan keterlibatan guru serta meminimalkan peran dan keterlibatan siswa 

terjadi pada dasarnya akan mengakibatkan  sulitnya  tercapainya tujuan pendidikan dasar, yaitu 

meletakkan dasar yang dapat dipakai sebagai batu loncatan untuk menggapai pendidikan yang 

lebih tinggi, disamping kemampuan dan kemauan untuk belajar terus menerus sepanjang 

hayatnya(Muhibin,2009). Oleh karena itu dalam pembelajaran IPA hendaknya tidak lagi 

mengajar sekedar kegiatan menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa. 

Melainkan perlu membelajarkan siswa  dalam konteks bagaimana belajar mencari, menemukan 

dan meresapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Pembelajaran IPA memiliki 

kompetensi yang meliputi : penguasaan konsep esensial, peningkatan keterampilan proses, 

pemupukan sikap ilmiah dan pengembangan thinking skill. Pemupukan sikap ilmiah berkaitan 

dengan sikap seperti jujur, terbuka, tekun, logis, kritis, dan kreatif (Rahmadiarti,2003). 

Sedangkan ketrampilan proses dalam  pengajaran  IPA, dikembangkan melalui 4 tahap yaitu 1) 

mengumpulkan  informasi, 2) mengolah informasi, 3) memanfaatkan informasi dan 4) 

mengkomunikasikan hasil. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang memberi  kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri dan menyadarkan siswa 

untuk menerapkan strategi mereka, siswa harus diaktifkan  sedemikian rupa melalui  berbagai 

strategi pembelajaran.(Diknas,2006).Adapun ciri metode Cooperative Learning  yaitu (1) siswa  



bekerja  dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya, (2) kelompok 

dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah,(3) bilamana mungkin, 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda, dan 4) 

penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu (Rachmadiarti,2003). 

Dampak  dalam penggunaan metode kooperatif adalah memberi  peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling  bergantung sama lain  atas tugas 

bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai 

satu sama lain. Dalam pengembangan keterampilan sosial, penggunaan  metode kooperatif 

bertujuan untuk mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. (Rukiyah ,2007). 

Teknik Jigsaw dalam Pembelajaran  

Tehnik Jigsaw adalah tehnik belajar kelompok yang menyebabkan siswa mempunyai 

ketergantungan positif dengan kelompoknya.  Tehnik  jigsaw pertama kali dikembangkan 

sebagai metode Cooperative Learning(Aronso,2006).Cooperative Learning yang menerapkan 

tehnik Jigsaw dapat digambarkan  sebagai berikut : 

1. Setiap anggota kelompok mempelajari/ mengerjakan salah satu bagian informasi yang 

berbeda dari bagian anggota yang  lain. 

2. Setiap anggota kelompok bergantung kepada anggota yang lain untuk dapat mempelajari/ 

memahami informasi secara utuh. 

3. Setiap anggota kelompok berbagi informasi dengan anggota kelompok yang lain dalam 

rangka menangkap keutuhan informasi.Setiap kelompok menjadi ahli informasi sehingga 

kelompok akan bertanggungjawab dan menghargai  masing- masing anggotanya. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Teknik Jigsaw.adalah 

a.Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 5-6 orang)  



Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi -   bagi menjadi 

beberapa sub bab. 

b.Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan bertanggung  jawab untuk 

mempelajarinya. Misalnya, jika materi yang disampaikan mengenai struktur bumi, maka seorang 

siswa dari satu kelompok mempelajari tentang  lapisan bumi, siswa yang lain dari kelompok 

satunya mempelajari tentang jenis-jenis tanah,  begitu juga siswa yang lainnya  mempelajari 

batuan, dan lainnya mempelajari jenis-jenis batuan. 

c.Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama bertemu dalam 

kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya 

d.Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan  berupa  kuis individu 

e.Guru memberi evaluasi 

f.Penutup 

 Tiap  kelompok ahli memiliki satu anggota dari tim-tim  asal, Trianto (2009) 

Kelompok Asal 

 

 

 

     Kelompok Ahli 

 

      

 

  Gambar 1.  Ilustrasi Langkah-langkah Pembelajaran Model Jigsaw (Trianto, 2007) 
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METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat kelas 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dan 

kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw. Desain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest-Only Control Design. 

Tabe1 1. Desain Penelitian 

Eksperimen X  
Pembanding -  

 

         (Arikunto, 2009:86) 

O2       = Pemberian post test 

  Keterangan : 

X  = Pemberian perlakuan 

O1 = Pemberian post test 
 

Populasi semua  siswa kelas V SD Negeri 6, 11 dan 23  yang terdapat di Inderalaya. Dengan  

sampel penelitian adalah seluruh populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V 

SD Negeri 6, 11 dan 23  di  Inderalaya. Masing-masing SD terdiri dari dua kelas, yaitu  kelas VA  

dan kelas V B.  SD Negeri 6 terdiri dari kelas VA berjumlah 28 siswa  (sebagai kontrol) dan 

kelas V B  berjumlah 29 siswa (sebagai eksperimen).  Pada SD Negeri 11 terdiri dari Kelas V A 

berjumlah 28 siswa (sebagai kontrol) dan Kelas V B berjumlah 29 siswa (sebagai eksperimen). 

Pada SD Negeri 23 terdiri dari kelas V A berjumlah 27 siswa(sebagai kontrol), dan Kelas V B  

berjumlah 27 siswa.(sebagai eksperimen).Adapun prosedur Penelitian, meliputi:tahap persiapan 

antara lain: 

a. Memilih dua kelas sebagai sampel penelitian dan mengelompokkannya sebagai  kelas kontrol 

dan  eksperimen. 

b. Menyusun peringkat siswa untuk membentuk atau menentukan team ahli. 



c. Membuat perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi, dan lembar perhitungan skor. 

d. Membuat soal post-test, yaitu untuk kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kontrol.kemudian dilanjutkan dengan tahap  pelaksanaan penelitian, meliputi : 

a. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan rencana yang telah dibuat pada tahap 

persiapan penelitian 

b. Pemberian model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw yang hanya dikenakan pada kelas 

eksperimen. Sedangkan kelas kontrol tidak diberikan model pembelajaran kooperatif teknik 

Jigsaw 

c. Melakukan treatment dengan menerapkan model kooperatip teknik Jigsaw, dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan Rencana pembelajaran, dan lembar kerja siswa . 

2. Menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. 

3. Membentuk tim atau kelompok siswa yang beranggotakan 5-6 orang, dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

4. Semua siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas pada LKS  dengan 

bimbingan guru. 

5. Pemberian kuis, yang bersifat individual. 

6. Menentukan skor kemajuan individual. 

7. Memberikan penghargaan pada tim yang terbaik. 

8. Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

d. Pemberian post-test untuk kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol,dilanjutkan 

dengan teknik pengumpulan data, digunakan adalah dengan teknik tes. Tes digunakan untuk 



memperoleh data tentang  hasil belajar siswa baik secara individu atau keseluruhan akibat 

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw. Tes dilakukan pada dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bentuk pilihan ganda masing-masing kelas sebanyak 

10 soal (yang sudah valid). Tes dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda, namun tipe 

soal tes yang digunakan sama. Sedangkan Lembar Kerja Siswa yang digunakan dalam penelitian 

hanya sebagai bahan ajar. Dan  Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur aktifitas 

siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik  Jigsaw. 

Maka, indikator dan deskriptor observasi ,tercantum pada Tabel 2  

. Tabel 2. Indikator dan deskriptor yang dinilai dalam model  kooperatif  

    teknik Jigsaw 

 

 

Deskriptor 

1. Visual Activities 

1. Siswa dapat memperhatikan penjelasan 

guru.   

2. Membaca buku sumber belajar. 

3. Membaca permasalahan yang diberikan 

guru 

2. Oral Activities 

1. Berdiskusi dengan teman kelompok  

2. Mengemukakan dan menanggapi  

pendapat. 

3. Mengajukan pertanyaan 

3. Writing Activities 

1. Mencatat materi 

2. Mengerjakan tugas dari guru 

3. Siswa mencatat kesimpulan 

4. Mental Activities 
1. Mengingat kembali pelajaran 

2. Memecahkan persoalan kelompok 

 

    Teknik Analisis Instrumen  menggunakan Uji Validitas Untuk menghitung 

koofesien validitas dapat digunakan rumus tehnik korelasi Product moment sebagai berikut: 

 

            (Arikunto, 2009:78) 



(Sugiyono, 2010:27) 

 Kemudian dilanjutkan dengan Uji Reliabilitas Tes untuk menghitung reliabilitas dari suatu tes 

dapat digunakan rumus  

K-R 20.    

 Taraf Kesukaran Tes 

Cara yang sering dipakai oleh DIKNAS, yaitu: 

 

Keterangan: 

D = Indeks kesukaran 

Ba = Jumlah siswa yang menjawab betul kelas atas 

Bb = Jumlah siswa yang menjawab betul  kelas bawah 

Ja    = Jumlah siswa kelompok kelas atas 

Jb    = Jumlah siswa kelompok kelas bawah 

 

Teknik Analisis Data 

          Untuk menguji homogenitas varians (S2) digunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

F      : Varians  variabel data 

    : Varians terbesar 

2

2S     : Varians terkecil 

            Normalitas data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus statistik 

kemencengan kurva menurut Karl Pearson dalam bentuk koefisienan pearson. 

S

MoX
Km




 

 



Keterangan: 

Km : kemencengan 

X   : rata-rata nilai 
Mo : data terbanyak 

S  : standar deviasi 

 

Data dapat dikatakan normal jika Km terletak diantara -1 dan 1 (-1 > Km > 1 )   

            Untuk melihat  apakah terdapat perbedaan signifikan nilai rata- rata post-test antara kelas 

kontrol dan eksperimen maka digunakan Uji Chi- Square dengan rumus :      

       x2 = ∑ n
E

O

i


2

1    

Keterangan: x2 : Chi Square 

                     O : pengamatan 

            E: diharapkan  

                           n : banyaknya data 

 

Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya  pengaruh, dan efektifitas model 

teknik Jigsaw terhadap hasil belajar IPA  digunakan Uji-t.  dengan taraf signifikan ά = 

0,05.  

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Item- item soal yang valid , dilakukan  dengan  menggunakan Uji Validitas , tercantum  

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Uji Validitas Item Soal pada setiap SD Negeri di Inderalaya 

No SD 

Negeri 

Total Item Soal Jumlah Item  

Soal  Valid 

rhitung(tertinggi) rtabel 

1 6 20 11 0,84 0,53 

2 11 25 12 1,79 0,41 

3 23 20 11 1,79 0,53 
Keterangan : Dari setiap SD Negeri tersebut  diambil  masing- masing 10 item soal valid. 



  Dari Tabel 3 tersebut di atas ternyata  r hitung > rtabel ,maka item  soal   valid  dari Sekolah 

Dasar  Negeri 6 ,11 dan 23 masing-masing sebanyak 11 soal,12  soal dan 11 soal . Untuk 

perlakuan dari setiap Sekolah Dasar  tersebut  diambil 10 item soal valid.  

Untuk melihat tingkat  kepercayaan item soal pada setiap SD Negeri tersebut maka 

dilakukan Uji reliabilitas , tercantum pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uji Reliabilitas Item Soal 

No SD Negeri r hitung rtabel 

1 6 0,78 0,53 

2 11 1,60 0,41 

3 23 0,86 0,53 

Pada Tabel 4. tersebut di atas  ternyata  r hitung  > r tabel, maka item soal yang valid tersebut 

merupakan item soal yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian . Jumlah 

item soal  yang digunakan adalah 10 item. Dalam bentuk pilihan ganda 

Nilai rata-rata post-tes pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri 6,11 dan 23  

Inderalaya tercantum pada Tabel 5. 

Tabel  5. Nilai Rata-rata Post-Tes Pembelajaran  IPA Pada Siswa Kelas V SD Negeri di Inderalaya 

No SD Negeri Nilai rata-rata PostTes 

  Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

1 6 72,80 84,41 

2 11 75,35 89,66 

3 23 73,12 82,07 

 

Pada  Tabel 5  nilai rata-rata post tes  pembelajaran IPA setiap SD Negeri 6,11 dan 23, 

ternyata  kelas eksperimen lebih besar daripada  kelas kontrol. Hal ini dapat dikatakan   model 

pembelajaran kooperatif  teknik Jigsaw memberikan pengaruh  yang sangat besar terhadap hasil   

belajar siswa.  

   Untuk mendapatkan   nilai rata-rata  post-test yang homogen ,maka dilakukan uji 

homogenitas,tercantum pada Tabel 6.  

 



     Tabel 6. Uji Homogenitas Hasil Nilai Post-test 

No SD Negeri Fhitung Ftabel 

1 6 2,25 3,34 

2 11 1,46 1,91 

3 23 2,25 3,34 

     Dari Tabel 6 tersebut di atas ,ternyata Fhitung < Ftabel, maka  hasil nilai rata- rata post-test  

homogen dari setiap SD Negeri 6,11 dan 23, tetapi yang digunakan untuk perlakuan sebanyak 10 

item soal. Dan untuk melihat  normalitas   hasil nilai post-tes maka dilakukan Uji normalitas 

,tercantum pada Tabel 7. 

Tabel 7. Uji Normalitas  Hasil nilai Post-tes 

 

No 

 

SD Negeri 

Normalitas  nilai  

rata –rata post-tes 

  eksperimen kontrol 

1 6 -0,39 -0,89 

2 11 -0,36 -0,70 

3 23 -0,27 -0,56 

Pada Tabel 7. menunjukan bahwa  nilai  rata-rata post-tes pada Uji normalitas  kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol berdistribusi normal  karena  nilaiKm > -1 

 

  Perbedaan signifikan nilai rata- rata post-test antara kelas kontrol dan eksperimen 

tercantum pada Tabel 8. 

     Tabel 8. Uji Chi Square`  

No SD Negeri X2
hitung X2

 tabel 

1 6 8,13 3,84 

2 11 7,68           3,84 

3 23 7,77           3,84 

 

 Pada Tabel 8  tersebut di atas X2 hitung  > X2 tabel , maka terdapat perbedaan yang siginfikan  

nilai post-tes antara perlakuan dengan eksperimen 

        

Efektifitas Model Pembelajaran  Koopertif Teknik Jigsaw dengan menggunakan  Uji t 

tercantum pada Tabel 9  

 

 



Tabel 9. Uji t  Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw  

 No SD Negeri t hitung t tabel 

1 6 17,86 1,66 

2 11 19,29 1,66 

3 23 18,79 1,66 

Dari Tabel 9 ternyata t hitung > t tabel, maka  hasil belajar  siswa  kelas V yang diberi perlakuan 

berupa  teknik Jigsaw pada proses pembelajaran IPA  lebih efektif dibandingkan  dengan  yang 

tidak diberikan  perlakuan  dengan  teknik Jigsaw. 

  Dari perhitungan homogenitas dan normalitas nilai rata-rata post-tes mempunyai varians 

populasi homogen dan berdistribusi normal. Nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol dan 

eksperimen ,ternyata  kelas ekperimen yang diberi perlakuan dengan  teknik Jigsaw sangat 

mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa yang dapat meningkatkan  nilai post-tes  

pembelajaran IPA pada kelas V SD. Menurut Sudjana (1989) yang dikutip Isjoni (2010),  pada 

pembelajaran teknik Jigsaw guru tidak menjadi pusat perhatian  kegiatan di kelas, tetapi siswa 

yang menjadi pusat perhatian  kegiatan di kelas dan memotivasi antar  siswanya  juga dapat 

digunakan secara efektif  dalam meningkatkan pembelajaran kognitif. Sedangkan Priyanto 

(2007) dikutip Wena (2010) menyatakan  penerapan pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw 

mempunyai langkah-langkah, yaitu di antaranya  pembentukan kelompok yang terdiri dari 5 – 6 

siswa yang efektif, sehingga dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran yang 

didiskusikan. Menyebabkan  nilai rata-rata hasil belajar  IPA  lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa  kelas kontrol yang tidak diberi pembelajaran kooperatif  teknik Jigsaw.  

Dari hasil penelitian Sari ( 2011) mengemukakan bahwa kemampuan kognitif siswa kelas 

V SD  Negeri 23  Inderalaya setelah diterapkan pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw sangat 

baik ,karena diperoleh  nilai rata-rata post-test  yaitu 82,07. Datin (2011), mengatakan siswa 

kelas V SD Negeri 11 Inderalaya yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif 

teknik Jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar IPA dengan materi Struktur bumi yaitu nilai 



rata-rata post-tes lebih tinggi di bandingkan  dengan kelas kontrol. Dan hasil penelitian.  Yanika 

(2011), pada siswa kelas V SD Negeri 6 Inderalaya yang menerapan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Jigsaw berpengaruh sangat efektif  terhadap hasil belajar siswa tersebut pada 

pembelajaran IPA, karena  hasil nilai rata-rata   post- test tinggi yaitu 84,41.  

Pada Tabel 8 , menunjukkan  adanya pengaruh terhadap hasil belajar IPA pada kelas V 

SD Negeri Inderalaya .Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Priyanto (2007) yang  dikutip Wena 

(2010) menyatakan bahwa Pembelajaran yang  menggunakan Kooperatif Teknik Jigsaw  secara 

signifikan memberikan  hasil belajar yang  lebih baik dari pada strategi ceramah dan 

demonstrasi. 

Pada Tabel 9 perhitungan  Uji t,  diperoleh  thitung > ttabel  berarti sangat signifikan   

perbedaan hasil belajar siswa kelas V yang diberi perlakuan dengan model kooperatif Teknik 

Jigsaw di bandingkan dengan kontrol. Hal ini terjadinya efektifitas pada  model kooperatf teknik 

jigsaw sangat berarti terhadap peningkatan hasil belajar IPA  siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Didukung pendapat Isjoni(2010) yang menyatakan pembelajaran kooperatif teknik  jigsaw  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Juga  menurut Priyanto(2007) dalam Wena (2010:196), bahwa 

pembelajaran kooperatif  membuat pembelajaran berkelompok lebih bermakna, menyenangkan 

dan lebih efektif dan  mempengaruhi  siswa yang terlibat  dalam sikap, motivasi, kemampuan 

berpikir kritis, memiliki ketrampilan sosial serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Siswa 

aktif membangun pengetahuannya sendiri. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

.Penggunaan Model Kooperatif Teknik Jigsaw sangat  berpengaruh  dan   efektif terhadap hasil  

belajar IPA Siswa  Kelas V Sekolah Dasar di  Inderalaya . 



  Dan disarankan pada guru khususnya di  Sekolah Dasar Negeri agar  terus dapat berlanjut  , 

yang mengajar IPA di kelas tinggi,  dapat  menggunakan  Model Kooperatif tekhnik Jigsaw, 

sebagai variasi   dalam strategi mengajarnya yang mempunyai  kesamaan karakter pada  materi 

ajar. 
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