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Permasalahan dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

dikarenakan kurang tepatnya metode atau model pembelajaran yang digunakan 

guru dalam mengajar, pada pembelajaran IPA guru hanya mengunakan metode 

ceramah. Untuk mengatasi masalah ini maka peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siwa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka 

masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa di 

kelas V SDN 101765 Bandar Setia? 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah untuk mengetahui 

apakah dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 

101765 Bandar Setia T.A 2013/2014. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V SDN 101765 Bandar Setia T.A 2013/2014. Dari 25 orang siswa yang terdiri 

atas 14 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan diperoleh hasil 

penelitian dengan rata-rata nilai pada saat pretes sebesar 41,2 dan meningkat 

menjadi 62,5 pada siklus I kemudian pada hasil tes siklus II meningkat menjadi 

85,6. Pada saat pretes tingkat ketuntasan belajar 12,00% yang terdiri atas 3 orang 

siswa dengan ketercapaian tes kemampuan siswa 0, setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I, tingkat ketuntasan belajar siswa sebesar 64,00% yang terdiri atas 16 

orang siswa dengan tingkat ketercapaian tes kemampuan siswa sebesar 50% yang 

berarti secara keseluruhan siswa belum mencapai standar ketuntasan belajar. Pada 

siklus II diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa sebesar 92,00% yang terdiri 

dari 23 orang siswa dengan tingkat ketercapaian tes kemampuan siswa mencapai 

100% atau dengan kata lain setelah dilakukan siklus II siswa secara  keseluruhan 

telah mencapai ketuntasan belajar di atas 75%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA materi pokok cahaya dan sifat-sifatnya di kelas V SDN 

101765 Bandar Setia T.A 2013/2014. 

 

 
 


