
 i 

ABSTRAK 

 

DIAN PERTIWI. NIM 108313068. Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Sains Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

Di Kelas V SDN 050768 Air Hitam Kec. Gebang TA 2011/2012. 

 

 Penelitian ini melengkapi kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar sains 

siswa dengan menggunakan  model kooperatif tipe jigsaw pada materi pokok 

pesawat sederhana di Kelas V SD Negeri 050768 Air Hitam Kec. Gebang Tahun 

Ajaran 2011/2012.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah” Apakah dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains Materi pokok Pesawat 

sederhana di Kelas V SD Negeri 050768 Air Hitam Kec. Gebang Tahun Ajaran 

2011/2012? 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dengan menggunakan 

model kooperatif  tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata 

pelajaran sains materi pokok Pesawat Sederhana di Kelas V SD Negeri 050768 air 

Hitam kec. Gebang Tahun Ajaran 2011/2012 dengan jumlah 32 orang siswa   

 Penelitian menggunakan desain PTK dengan tindakan pembelajaran model 

jigsaw. Data dikumpulkan dengan menggunakan test dan observasi. Untuk 

mengetahui perubahan hasil belajar siswa. Data di analisis dengan menggunakan 

persentase dan analisis kualitatif.  

 Berdasarkan analisis data pada saat pretest diperoleh tingkat ketuntasan 

secara klasikal  yaitu 8 orang ( 25 % ) dan 24 orang ( 75% ) yang tidak tuntas. 

Setelah  pelaksanaan siklus 1 dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw 

diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar secara klasikal yaitu 15 orang (46,88% ) 

dan 17 orang ( 53,12% ) yang tidak tuntas. Selanjutnya penelitian dilanjutkan ke 

siklus II dengan menerapkan model pembelajaran  jigsaw dan media yang lebih 

bervariatif. Maka diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar siswa semakin lebih 

meningkat yaitu sebanyak  29 orang siswa ( 90,63 % ) dan 3 0rang ( 9,37 % ) 

yang tidak tuntas. 

 Bedasarkan temuan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi pokok Pesawat sederhana di Kelas V SD Negeri 050768 Air Hitam Kec. 

Gebang. Oleh karena itu guru perlu meningkatkan keterampilan mengajar guru 

dalam mengembangkan model pembelajaran kooperatif  Tipe jigsaw dalam mata 

Pelajaran Sains. 

 


