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ABSTRAK 

 

ALIF AKBAR SIAHAAN, NIM 509321009,”Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menggunakan 

Alat Ukur Pada Siswa Kelas X T. Permesinan SMK PEMDA R. Prapat T.P 

2013/2014. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, 2014 

 

Menggunakan alat ukur dianggap pelajaran yang membosankan dan menjenuhkan 

dalam proses pembelajaran, membuat banyak siswa yang belum memahami 

materi pelajaran dengan baik sehingga hasil belajarnya rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan alat ukur  pada 

kompetensi dasar memilihara peralatan pembanding dan/ pengukuran dasar pada 

pokok bahasan penyetelan/pengukuran dan pemeliharaan jangka sorong dan 

micrometer sesuai dengan prosedur operasi standar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas X Teknik Permesinan I SMK 

PEMDA R. Prapat. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), subjek 

dalam penelitian ini siswa kelas X Teknik Permesinan I SMK PEMDA R. Prapat 

tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 30 orang siswa. Pelaksanaan tindakan 

dilakukan selama 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. 

Dalam setiap siklus dilakukan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes dan lembar observasi. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa 75 dan 

setelah dilakukan tindakan perbaikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

pada siklus II diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa menjadi 87.6. Demikian 

halnya dengan ketuntasan belajar siswa siklus I sebanyak 21 orang (70%) dan 

setelah dilakukan tindakan siklus II sebanyak 26 orang (86.6%) yang telah tuntas, 

sedangkan 4 orang (13.3%) masih belum tuntas. Hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus I dengan rata-rata 45,7% tergolong cukup Aktif, dan setelah dilakukan 

siklus II  diperoleh rata-rata 63.3% tergolong aktif. Disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa menggunakan alat ukur pada kompetensi dasar memilihara 

peralatan pembanding dan/pengukuran dasar pada pokok bahasan 

penyetelan/pengukuran dan pemeliharaan jangka sorong dan micrometer sesuai 

dengan prosedur operasi standar dari hasil nilai ujian  rata-rata hasil belajar 60 

kemudian dilakukan tindakan pada siklus I rata-rata hasil belajar 75 sedangkan 

pada siklus II rata-rata hasil belajar 86.6.  
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