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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn yang masih didominasi oleh aktivitas klasikal dengan dominasi pada peran guru. Dapat 

mengakibatkan suasana kelas menjadi monoton, pasif, dan menjenuhkan siswa. Hal tersebut nampak 

dari minat belajar siswa yang menurun, yang pada akhirnya hasil belajar siswa tidak maksimal. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn? (2) Apakah penerapan model 

pembeljaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan tanggung jawab siswa? (3) Apakah dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek 

penelitian siswa kelas X- Akutansi di SMK PGRI 3 Kediri. Peneliti dilaksanakan dengan dua siklus, 

menggunakan instrumen berupa RPP, lembar observasi aktivitas siswa, catatan lapangan, dan 

kuesioner motivasi minat belajar. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui siklus tindakan 

pembelajaran dapat ditemukan langkah- langkah yang afektif penerpan model pembelajaran kooperatf 

tipe jigsaw untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. (2) Melalui siklus kedua tindakan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terbukti meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok penggunan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah untuk meningkatkan keaktivan, tanggung jawab, 

dan motivasi siswa. Oleh karena itu  guru sebagai pelaksana pembelajaran harus meningkatkan proses 

terciptanya pembelajaran yang efektif. (2) Guru masih perlu melakukan penelitian terus menerus, 

untuk membuktikan apakah model pembejaran kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan seluruh 

karakteristik materi dan karakteristik siswa. 

 

 

 

KATA KUNCI  : Model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW, Aktivitas Belejar 
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I. LATAR BELAKANG 

Mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan 

kualitas manusia seutuhnya adalah 

misi pendidikan yang menjadi 

tanggung jawab profesional setiap 

guru. Pengembangan kualitas 

manusia khususnya peserta didik 

menjadi suatu keharusan. 

Pendidikan bukan hanya 

menyiapkan masa depan, tetapi 

juga bagaimana menciptakan masa 

depan. Pendidikan harus membantu 

terciptanya individu yang kritis, 

memiliki keterampilan berpikir, dan 

mampu untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang 

dihadapinya. 

Berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa kelas X-Akutansi SMK PGRI 

3 Kediri dengan menggunakan 

angket diperoleh 11,6% yang 

tertarik dan 22% siswa yang kurang 

tertarik pada pelajaran PKn. 

Banyak siswa mengatakan bahwa 

pelajaran PKn merupakan pelajaran 

yang terlalu luas materi yang harus 

di pelajari, kurang menarik dan 

membosankan. Hal tersebut 

ditegaskan lagi dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan salah seorang guru PKn di 

SMK PGRI 3 Kediri, beliau 

mengatakan kendala yang dihadapi 

saat mengajar yaitu sulitnya 

memotivasi siswa, adanya beberapa 

siswa yang ribut saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung dan 

aktivitas belajar siswa masih 

kurang. 

Hal ini terlihat juga dari 

sedikitnya jumlah siswa yang 

mengajukan pendapat maupun 

pertanyaan meskipun diberi 

kesempatan bertanya oleh guru. 

Siswa yang mengajukan pertanyaan 

saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung yaitu hanya beberapa 

orang tiap kelas (sekitar 11,6%-

13,3%). Selain itu siswa belum 

terbimbing untuk belajar secara 

kelompok, siswa juga kurang 

terlatih dalam mengembangkan dan 

menyampaikan ide-idenya ketika 

berhadapan dengan permasalahan. 

Faktor inilah yang akhirnya 

membuat keaktifan belajar siswa 

rendah sehingga proses 

pembelajaran siswa masih kurang 

maxsimal tidak sesuai yang 

diharapkan. 

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi 
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permasalahan di atas adalah dengan 

menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. Strategi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

memiliki karakteristik sebagai 

suatu model pembelajaran yang 

berpusat kepada  siswa. 

Ketertarikan peneliti mengambil 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigs aw, karena peneliti melihat 

dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw semua 

anggota kelompok diberi tugas dan 

tanggung jawab yang sama, baik 

individu maupun kelompok. Jadi, 

keunggulan pada pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dibanding 

dengan diskusi yaitu seluruh 

anggota dalam kelompok harus 

bekerja sesuai dengan tugas yang 

diberikan, sebab tugas itu ada yang 

merupakan tanggungjawab individu 

dan ada pula tanggungjawab 

kelompok. Melalui metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

ini diharapkan aktivitas, tanggung 

jawab dan motivasi belajar siswa di 

kelas X SMK PGRI 3 Kediri dapat 

meningkat. Berdasarkan uraian di 

atas, merasa tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian 

ilmiah, dengan formulasi judul.” 

Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Sebagai 

Upaya Meningkatkan Aktivitas 

Siswa Dalam Pembelajaran PKn 

Materi Sistem Politik Indonesia  

Di SMK PGRI 3 Kediri Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

II. METODE 

Menurut Prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas, maka penelitian 

ini dilaksanakan dalam bentuk 

siklus yang terdiri dari empat tahap 

yaitu: perencanaan (planning), 

tindakan (action), pengamatan 

(observing), dan refleksi 

(reflecting). 

Adapun rincian kegiatan masing-

masing siklus 

adalah sebagai berikut : 

Gambar. 2.1 

Siklus I             Siklus II 

         Plan             Plan     Dsb. 

Rflct           Act Rflct          Act 

       Observe           Observe 

(Kemmis & Taggart dalam Rochiati

 Wiriaatmadja, 2006: 66 ) 

1. Rencana Tindakan 

a. Menetapkan jumlah siklus yaitu 

dua siklus, tiap siklus 

dilaksanakan dua kali 

pertemuan tatap muka. 

b. Menetapkan kelas yang 

dijadikan objek penelitian, yaitu 
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kelas X-Akutansi SMK PGRI 3 

Kediri. 

c. Menetapkan standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar yang akan dilakukan 

penelitian. 

d. Menyusun perangkat 

pembelajaran, meliputi: 

1) RPP 

2) Lembaran Kerja Siswa 

3) Merancang alat pengumpul 

data 

e. Menetapkan observasi 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus 1 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Menyampaikan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas 

b. Sebagai apersepsi, siswa 

diingatkan kembali tentang 

kompetensi dasar berkaitan 

dengan materi yang 

dipelajari 

c. Memberikan motivasi agar 

siswa tertarik untuk 

mengikuti pelajaran 

d. Menyebutkan dan 

menuliskan judul 

pembelajaran 

e. Menyebutkan dan 

menuliskan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

2. Kegiatan Inti 

a. Tahap Kooperatif 

1) Siswa dibagi dalam 

enam kelompok kecil 

yang anggotanya empat 

orang dan diberi nomor 

kepala A,B,C,D. 

2) Kepada setiap kelompok 

dibagikan tugas yang 

tidak sama, masing-

masing nomor kepala 

mendapat tugas yang 

berbeda. 

3) Tugas disajikan dalam 

bentuk Lembaran 

Kegiatan Siswa (LKS) 

yang dipersiapkan oleh 

peneliti. 

b. Tahap Ahli 

Siswa yang menerima 

wacana yang sama (yang 

berasal dari masing-masing 

kelompok kooperatif), 

membahas wacana / tugas 

dengan diskusi / bekerja 

sama dan mempersiapkan 

diri untuk menyampaikan 

hasil diskusinya kepada 

masing-masing anggota 

kelompok kooperatif asal. 

c. Tahap Kooperatif Asal 

1) Setiap anggota kembali 

ke kelompok kooperatif 

masing-masing yang 
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telah menjadi ahli dan 

mengajarkan / 

menginformasikan hasil 

diskusi kelompok ahli 

secara bergiliran. 

2) Setiap kelompok 

menyusun laporan 

secara tertulis. 

3) Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

dengan menunjuk salah 

satu kelompok. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Memberi penekanan tentang 

konsep penting yang harus 

dikuasai siswa 

b. Membantu siswa menarik 

kesimpulan 

c. Memberikan tugas rumah 

berdasarkan topik pada 

rencana pembelajaran. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Untuk lebih jelasnya perubahan 

antara siklus satu dengan siklus 

dua, lebih lanjut peneliti 

paparkan dalam lampiran 5 

sampai lampiran 8, dapat kita 

lihat bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas siswa dari siklus 1 ke 

siklus 2. Semua aspek  pada 

awal (pertemuan 1, siklus 1) 

sangat kurang sekali, yaitu 

hanya beberapa orang siswa 

yang aktif dari 18 siswa yang 

ada, 39% siswa yang aktif. 

Kemudian dengan memberikan 

penjelasan-penjelasan dan 

motivasi dalam proses 

pembelajaran, maka terjadilah 

sedikit peningkatan 10% 

aktivitas belajar pada 

pertemuan 2 pada siklus 1 

masih 47% siswa yang aktif. 

Selanjutnya peneliti terus 

memberikan motivasi-motivasi 

pada pertmuan berkutnya agar 

keaktifan siswa dalam belajar 

dapat meningkat, setelah 

beberapa pertemuan dengan 

menggunakan  model 

pembelajaran tipe Jigsaw ini 

secara perlahan timbul 

keberanian siswa untuk belajar 

aktif dalam kelompok maupun 

individu, sehingga aktivitas 

siswa dalam proses 

pembelajaran dapat 

ditingkatkan, yaitu pada siklus 

1 rata-rata aktivitas siswa 43%, 

pada siklus 2 rata rata aktivitas 

siswa menjadi 80%. Berarti 

terjadi peningkatan rata-rata 40 

% pada siklus 1 dan 2. 

1. Catatan Lapangan 
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Sebagaimana pada siklus I, 

pada siklus II saat membuka 

pelajaran secara 

keseluruhan siswa tertarik 

mengikuti pelajaran. 

Permasalahan yang muncul 

pada siklus I, pada siklus II 

sudah jauh berkurang. 

Secara rinci kondisi proses 

pembelajaran dan keaktifan 

siswa sebagai berikut: 

a. Siswa sudah dapat 

mennyelesaikan tugas 

sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah 

ditentukan 

b. Secara komprehensif 

siswa sudah mampu 

menyelesaikan konsep-

konsep yang dibahas 

secara utuh 

c. Pada kegiatan kelompok 

tahap II (kelompok ahli) 

maupun tahap III 

(penyatuan hasil dari 

kelompok ahli), siswa 

sudah dapat berdiskusi 

dengan baik dan 

mencatat hasil 

diskusinya. 

d. Frekuensi bertanya dan 

menjawab sudah 

meningkat. Bahkan 

muncul pertanyaan 

kritis, misalnya: 

Bagaimana sistim 

politik yang ada di 

indonesia? 

Bolehkah kita berpolitik 

di luar negeri? 

Dengan munculnya 

pertanyaan-pertanyaan 

tersebut peneliti 

berasumsi bahwa siswa 

cukup paham dengan 

materi pelajaran yang 

dipelajari. 

2. Refleksi Siklus II 

Sebagaimana yang 

dilakukan pada siklus I, 

pada siklus II juga 

dilakukan diskusi yang 

mendalam terhadap 

deskripsi data yang 

dipaparkan di atas. Di mana 

pada lembaran observasi 

aktivitas belajar siswa 

terjadi perubahan keaktifan 

yang cukup berarti. Pada 

awalnya (siklus I) siklus 

belum berani dan ragu-ragu 

untuk menyampaikan 

pendapat, namun pada 

siklus II sudah ada 

keberanian. Demikian juga 

dalam mengerjakan tugas 
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kelompok atau diskusi, 

secara keseluruhan siswa 

sudah menunjukkan 

aktivitas yang baik. 

B. Simpulan 

a. Dengan menerapkan 

metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw pada 

pembelajaran PKn materi 

sistem politik Indonesia 

terbukti aktivitas siswa 

kelas X-Akutansi di SMK 

PGRI 3 Kediri dapat 

meningkat. 

b. Dengan menerapkan 

metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw pada 

pembelajran PKn materi 

sistem politik Indonesia 

terbukti tanggung jawab 

siswa kelas X-Akutansi di 

SMK PGRI 3 Kediri 

terhadap tugas dapat 

meningkat. 

c. Dengan menerapkan 

metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw pada 

pembelajaran PKn materi 

sistem politik Indonesia 

terbukti motivasi siswa 

kelas X-Akutansi di SMK 

PGRI 3 Kediri dapat 

meningkat. 
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