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  Penelitian ini melengkapi kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa dengan menggunakan model jigsaw pada materi pokok pesawat sederana di 

kelas V SDN 050737 Tanjung  Pura Tahun Ajaran 2011 / 2012. Adapun yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pokok  pesawat sederhana di kelas V SDN 050737 Tanjung Pura 

tahun ajaran 2011/2012? Tujuan penelitian ini adalah Dengan menggunakan 

Metode kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPA materi pokok pesawat sederhana di kelas V SDN 050737 Tanjung 

Pura Kab. Langkat T.A 2011/2012 dengan jumlah 30 orang siswa. 

 

Penelitian menggunakan desain PTK dengan tindakan pembelajaran model 

jigsaw. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes dan observasi. Untuk 

mengetahui perubahan hasil belajar siswa. Data   dianalisis dengan menggunakan 

persentase dan analisis kualitatif .   Berdasarkan analisis data diperoleh Pada saat 

diberikan pretes diperoleh tingkat ketuntasan secara klasikal dari 30 orang siswa 

diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 4 orang siswa 13% mendapat nilai 

tuntas, dan sebanyak 26 orang siswa 87% mendapat nilai belum tuntas dengan 

nilai rata-rata 52,33. Pada siklus I terdapat terdapat sebanyak 18 orang siswa 60% 

mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 12 orang siswa 40% mendapat nilai belum 

tuntas dengan rata-rata nilai rata-rata 67,33. Pada siklus II diperoleh tingkat 

ketuntasan klasikal sebanyak 28 orang siswa 93,3% yang mendapat nilai tuntas, 

dan sebanyak 2 orang siswa  6,7% yang tuntas dengan nilai rata-rata 87,3. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil  belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi Pesawat sederhana di kelas IV SDN 050737 Tanjung Pura Tahun 

Ajaran 2011/2012 

  


