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ABSTRAK

RIZAL ANDIKA UTAMA : Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap
Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pengaruh Globalisasi Kelas IV SDN Suwaru Tahun Ajaran
2016/2017, Skripsi, PGSD, FKIP UN PGRI Kediri.

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa pembelajaran PKn kelas
masih dilakukan dengan pembelajaran konvensional yang hanya terpusat pada guru. Metode yang
dilakukan yaitu ceramah, pemberian tugas dan soal-soal, akibatnya kurang menarik perhatian siswa
dan menjadikan siswa semakin jenuh, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara
maksimal.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana penguasaan materi pengaruh globalisasi
dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas IV SDN Suwaru ? (2) Bagaimana
penguasaan materi pengaruh globalisasi dengan pembelajaran konvensional siswa kelas IV SDN
Suwaru ? (3)  Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap
hasil belajar siswa pada materi pengaruh globalisasi kelas IV SDN Suwaru

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian siswa
kelas IV SDN Suwaru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah metode tes, dengan
menggunakan soal pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. Sebelum
dilakukan uji-t maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan materi pengaruh globalisasi
dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas IV SDN Suwaru telah
mencapai KKM. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan materi pengaruh
globalisasi dengan pembelajaran konvensional siswa kelas IV SDN Suwaru telah mencapai
KKM. (3) Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap
penguasaan pada materi pengaruh globalisasi siswa kelas IV SDN Suwaru. Dengan taraf
signifikan sig. (2-tailed).

Simpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw pada materi pengaruh globalisasi siswa kelas IV SDN Suwaru cenderung meningkat.

Kata Kunci : model pembelajaran Jigsaw.
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I. LATAR BELAKANG

Dalam proses pembelajaran, banyak

kompetensi yang harus dikuasai oleh

guru. Hal ini terkait dengan tugas guru

SD sebagai guru kelas yang harus wajib

menguasai lima mata pelajaran sekaligus

yaitu, bahasa indonesia, matematika,

ilmu pengetahuan sosial, ilmu

pengetahuan alam, dan pendidikan

kewarganegaraan.

PKn merupakan suatu mata

pelajaran yang diajarkan pada peserta

didik sejak usia dini atau dari duduk di

sekolah dasar yang bertujuan untuk

mempersiapkan calon generasi muda

baru berpikir secara kritis dan bertindak

secara demokratis melalui aktivitas

menanamkan kesadaran kepada generasi

baru, bahwa demokrasi adalah bentuk

kehidupan masyarakat yang paling

menjamin hak – hak warga masyarakat

Agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai, maka PKn perlu diajarkan

dengan cara yang tepat dan dapat

melibatkan peserta didik secara aktif

yaitu melalui proses dan tindakan yang

diberlakukan dalam kehidupan sehari –

hari. Khususnya pada materi pengaruh

globalisasi, pada materi ini tidak bisa

diajarkan hanya dengan metode ceramah

saja.

Faktor yang menyebabkan

kemampuan memahami peserta didik

rendah karena pembelajaran yang

dilakukan cenderung didominasi oleh

guru. Guru banyak menggunakan

metode ceramah dalam menyampaikan

materi tanpa melibatkan peran aktif

peserta didik dalam pembelajaran.

Banyak guru beranggapan bahwa

metode ceramah merupakan metode

pembelajaran yang lebih mudah, praktis,

dan efisien. Tetapi kenyataanya metode

tersebut sering kali membuat siswa

menjadi kurang begitu mengerti dengan

materi yang diberikan guru.

Berdasarkan pengamatan di

sekolah dasar, pembelajaran PKn saat

ini masih dianggap pembelajaran yang

kurang menarik oleh sebagian besar

siswa sekolah dasar. Di kelas juga sering

dijumpai hasil belajar PKn siswa yang

rendah serta kurangnya minat belajar

terhadap mata pelajaran PKn yang

mengakibatkan hasil atau nilai pelajaran

PKn yang diperoleh masih di bawah

KKM yang ditentukan.

Permasalahan tentang hasil belajar

PKn siswa yang rendah serta minat

belajar yang kurang terhadap mata

pelajaran PKn disebabkan oleh

pembelajaran yang berlangsung secara

tradisional, yang menempatkan guru

sebagai pusat belajar bagi siswa.

Model pembelajaran yang

tradisional merupakan kegiatan
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mengajar yang terpusat pada guru. Guru

aktif memberikan penjelasan atau

informasi terperinci tentang bahan

pengajaran. Siswa harus mengikuti pola

yang ditetapkan oleh guru secara cermat.

Guru berperan untuk memotivasi

dan membimbing siswa. Sedangkan

siswa berperan untuk mempelajari

kembali, dan memecahkan masalah yang

berhubungan dengan mata pelajaran

PKn.

Berpijak dari ulasan di atas, maka

perlu segera dilakukan tindakan

perbaikan untuk meningkatkan

pemahaman siswa pada materi pengaruh

globalisasi pada siswa kelas IV. Dengan

menggunakan model pembelajaran

koperatif tipe Jigsaw siswa akan lebih

aktif dalam proses pembelajaran.

Menurut Lie dalam (Rusman,

2012:218) menyebutkan bahwa, “Jigsaw

merupakan model belajar kooperatif

dengan cara siswa belajar dalam

kelompok kecilyang terdiri dari empat

sampai enam orang secara heterogen dan

siswa bekerja secara mandiri”.

Adanya hambatan atau masalah

yang diuraikan di atas, mendorong

peneliti untuk meneliti dengan judul

pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil

belajar siswa pada materi pengaruh

globalisasi kelas IV SDN Suwaru Tahun

Ajaran 2016 / 2017.

Adapun tujuan dari penelitian yang

dilakukan di antaranya adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penguasaan

materi pengaruh globalisasi dengan

model pembelajaran tipe Jigsaw

siswa kelas IV SDN Suwaru.

2. Untuk mendeskripsikan penguasaan

materi pengaruh globalisasi dengan

pembelajaran konvensional siswa

kelas IV SDN Suwaru.

3. Untuk mendeskripsikan adanya

pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

terhadap hasil belajar siswa kelas IV

SDN Suwaru ?

II. METODE

Penelitian digunakan untuk menguji

suatu hipotesis. Melalui penelitian

diharapkan dapat memperoleh bukti-

bukti yang meyakinkan tentang

pengaruh satu variabel terhadap

variabel yang lain. Penelitian ini

menggunakan metode eksperimen

karena penelitian yang digunakan untuk

mencari pengaruh perlakuan tertentu
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terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendalikan (Sugiyono, 2014: 72).

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif karena data secara langsung

dapat dihitung, dan dapat diperoleh dari

nilai-nilai siswa sehingga dapat

memudahkan dalam penarikan

kesimpulan secara tepat.

Dalam penelitian ini sekolah yang

ditetapkan sebagai tempat penelitian

adalah sdn suwaru. Kelas yang

ditetapkan sebagai tempat penelitian

adalah kelas IV - A yang berjumlah 20

siswa.

Teknik yang akan digunakan oleh

peniliti dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik penelitian

eksperimental dan peneliti

menggunakan Quasy Eksperimental

Design, karena dalam design ini

mempunyai kelompok kontrol, tetapi

tidak dapat sepenuhnya untuk

mengontrol variabel - variabel  luar

yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen. Ciri utama dari Quasy

Eksperimental design adalah sampel

yang digunakan untuk eksperimen

maupun sebagai kelompok kontrol

dipilih tidak secara random dari

populasi tertentu.

Desain Penelitian

O1 X O2

O3 - O4

Nonequivalent Control Group Design

Keterangan:

X : Perlakuan model Jigsaw

- : Perlakuan tanpa model Jigsaw

O1 : Prettest model Jigsaw

O2 : Posttest model Jigsaw

O3 : Pretest tanpa model Jigsaw

O4 : Posttest tanpa model Jigsaw

Dalam design ini terdapat dua

kelompok yang dipilih tidak secara acak

kemudian diberi pretest untuk

mengetahui keadaan awal dan posttest

untuk mengetahui hasil akhir nilai

pembelajaran.

Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

Nonprobability Sampling (Random

Sample) dengan cara Sampling

Purposive, yaitu Proses pengambilan

sampel dilakukan dengan penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tersebut dengan melihat

karakteristik yang ada pada kelompok

yang akan diambil sampel tersebut.
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Setelah data diperoleh, maka akan

dianalisis dengan menggunakan

aplikasi SPSS versi 18.

1. Untuk mengetahui hasil belajar

siswa setelah diberi pembelajaran

dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw pada materi

pengaruh globalisasi, peneliti

mengambil nilai dari hasil post test

kelas eksperimen.

2. Untuk mengetahui hasil belajar

siswa setelah pembelajaran

konvenvensinal pada materi

pengaruh globalisasi, peneliti

mengambil nilai dari hasil post test

kelas kontrol.

3. Untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh pembelajaran model

Jigsaw pengujian dilakukan dengan

uji-t

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti, maka hasil

penelitiannya adalah sebagai

berikut:

1. Setelah melakukan pembelajaran

dengan menggunakan model tipe

Jigsaw, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa rata-rata

nilai yaitu 78,25 yang sudah

mencapai KKM. Selanjutnya

dibuktikan dengan menggunakan

uji-t. selanjutnya diperoleh nilai

t-hitung sebesar 5,819, Dengan

demikian t-hitung > t-tabel pada

taraf signifikansi 5% yaitu 2,093.

Sebagaimana telah ditetapkan

bahwa jika th > tt pada taraf

signifikansi 5% maka Ho ditolak.

Sehingga dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar siswa dengan

pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw pada materi pengaruh

globalisasi siswa kelas IV SDN

Suwaru telah mencapai KKM.

Maka dapat disimpulkan bahwa

dengan menggunakan penerapan

model pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw dapat memperbaiki

kualitas pembelajaran PKN.

2. Setelah dilakukan pembelajaran

dengan model konvensional,

hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa rata-rata nilai yaitu 73,75

yang telah mencapai KKM.

Selanjutnya pengaruh perlakuan

dibuktikan dengan menggunakan

uji-t. Dapat diketahui bahwa nilai

t-hitung sebesar 2,210, Dengan

demikian t-hitung > t-tabel pada

taraf signifikansi 5% yaitu 2,093,

sehingga dapat ditulis th 2,210 > tt

2,093. Sebagaimana telah

ditetapkan bahwa jika th > tt pada
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taraf signifikansi 5% maka Ho

ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar

siswa pada materi pengaruh

globalisasi dengan pembelajaran

konvensional siswa kelas IV

SDN Suwaru telah mencapai

KKM.

Dengan demikian dari hasil

siklus pertama dan siklus kedua

ada peningkatan sehingga hasil

belajar siswa dengan metode

ceramah pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan meningkat.

3. Berdasarkan analisis uji t sample

bebas dan uji hipotesis pada kelas

eksperimen maupun kelas

kontrol, mendapatkan nilai rata-

rata hasil posttest pada kelas

eksperimen sebesar 78,25 dan

pada kelas kontrol sebesar 73,75.

Berdasarkan hasil posttest kedua

kelas dapat diketahui bahwa nilai

rata-rata kelas eksperimen lebih

tinggi dibandingkan dengan

kelas kontrol. Selanjutnya

pengaruh perlakuan dibuktikan

dengan menggunakan uji-t.

Dapat diketahui bahwa nilai t-

hitung sebesar 2,035. Dengan

demikian t-hitung > t-tabel pada

taraf signifikansi 5% yaitu 2,024,

sehingga dapat ditulis th 2,035 >

tt2,024. Sebagaimana telah

ditentukan bahwa jika th > tt pada

taraf signifikansi 5% maka Ho

ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada

perbedaan pengaruh yang

signifikan dalam  penggunaan

model tipe Jigsaw dengan

pembelajaran dengan model

konvensional untuk

meningkatkan hasil belajar

pengaruh globalisasi pada materi

pengaruh globalisasi siswa kelas

IV SDN Suwaru.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penguasan

materi pengaruh globalisasi

terhadap hasil belajar siswa

dengan pembelajaran kooperatif

meningkat dibandingkan dengan

pembelajaran konvensional pada

materi pengaruh globalisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penguasaan materi

pengaruh globalisasi dengan

pembelajaran kooperatif tipe
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Jigsaw pada siswa kelas IV

SDN Suwaru telah mencapai

KKM.

2. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penguasaan materi

pengaruh globalisasi dengan

pembelajaran konvensional

siswa kelas IV SDN Suwaru

telah mencapai KKM.

3. Ada pengaruh penggunaan

model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw

terhadap penguasaan pada

materi pengaruh globalisasi

siswa kelas IV SDN Suwaru.

Dengan taraf signifikan sig. (2-

tailed).
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