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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivatas dan hasil belajar siswa 
instalasi penerangan listrik bangunan sederhana dalam pengaplikasian dan 
pemasangan instalasi penerangan listrik bangunan sederhana dengan baik dan 
benar menurut PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) dengan menggunakan 
cara Implementasi Strategi Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw pada siswa 
kelas  X bidang keahlian Teknik Instalasi Penerangan Listrik Bangunan 
Sederhana SMK Negeri 1 Stabat. 

Penelitian ini dilakukan pada kelas X Teknik Instalasi Listrik SMK Negeri 1 
Stabat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Instalasi 
Penerangan Listrik Bangunan Sederhana SMK Negeri 1 Stabat yang terdiri dari 
36 siswa. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan cara teknik total 
sampling, dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik 
pengumpulan data dijaring dengan menggunakan tes dan observasi. Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 (dua) siklus dan setiap siklus terdapat 2 (dua) kali pertemuan. 
Siklus I pada pertemuan 1 diperoleh jumlah siswa yang tuntas sebanyak 19 orang 
dengan persentase 52,7%, sedangkan pada pertemuan II sebanyak 25 orang 
dengan persentase 69,4%. Hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan I  
memperoleh skor 37 dan pada pertemuan II memperoleh skor 43 dengan masing – 
masing persentase 66% dan 76,8%. Dari observasi siswa saat KBM terlihat bahwa 
keaktifan  siswa pada pertemuan I dan pertemuan II belum mencapai 70%. Untuk 
observasi keaktifan kelompok pada pertemuan I belum ada kelompok yang 
mencapai keaktifan ≥ 70%, sedangkan pada pertemuan II terdapat 2 kelompok  
yang berhasil mencapai 70% . Pada siklus II dipertemuan III dan IV jumlah siswa 
yang tuntas sebesar 29 dan 34  orang dengan persentase 80,5% dan 94,4%. Pada 
observasi aktifitas guru dipertemuan III dan IV mencapai skor 50 dan 54  dengan 
persentase 89,2% dan 96,4%. Hasil observasi siswa saat KBM pada pertemuan IV 
persentase siswa yang aktif sudah lebih dari 70%. Untuk keaktifan kelompok pada 
pertemuan III hanya 1 kelompok yang belum mencapai persentase 80% 
sedangkan pada pertemuan IV seluruh kelompok telah melewati 80%. Dari 
paparan ini maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran Cooperative 
Tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi  Instalasi 
Penerangan Listrik Bangunan Sederhana kelas X Teknik Instalasi Lisrik SMK 
Negeri 1 Stabat.                  

 

 


