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ABSTRACT 

ENDANG LISTYORINI. Q: 100 090 218. Management of Cooperative Learning of 

Jigsaw Method in the History Lesson (Site Study in SMA Batik 1 Surakarta) Thesis. 

Post Graduate Program of Muhammadiyah University Surakarta. 

This research aims to describe: (1) the characteristics of teachers’ learning activities 

in history lesson using jigsaw method of cooperative learning. (2) the characteristics 

of learning interaction in history lesson using jigsaw method of cooperative 

learning. (3) The characteristics of learning media in history lesson using Jigsaw 

method of cooperative learning. 

This kind of research is qualitative research using etnografi. It is conducted in SMA 

Batik 1 Surakarta. Its main subjects are the principal, teachers, and students. The 

method of collecting the data are interviewing, observing, and recording the 

documentations. The method of analyzing the data are using interactive model 

analysis. The validity test are using credibility, transferability, dependability, and 

conformability. 

The results of the research are: 1). The learning process is better when the teachers 

prepare the learning devices more ofter. 2). The more frequent use of the 

cooperative learning of jigsaw type, the learning process is more creative and 

innovative. 3). More ofter the evaluation among the students are more enhanced to 

increase their studying achievements. 4). Social interaction among the students are 

better through the cooperative learning process of jigsaw type. 5). The more teacher 

use the learning media such as internet, lcd projector, map and pictures, the 

students understand the lesson material more easily. 

Keywords: cooperative learning, Jigsaw method, activity, interaction, media. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Pendidikan 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan merupakan 

proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), 

mengembangkan kemampuan atau ketrampilan (Skill development), sikap atau 

mengubah sikap (attitude of change). Pendidikan adalah suatu proses 

transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses 

pendidikan yang diikutinya (Rivai dan Murni, 2009: 58).  

Pada hakekatnya fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia (UU no. 

2 th. 2003). Kemampuan dan kesanggupan siswa merespon pengetahuan, nilai 

dan ketrampilan mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan belajar. Untuk 

mewujudkan harapan tersebut, dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang 

ideal yaitu proses pendidikan yang dikemas dengan memperhatikan adanya 

berbagai aspek baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik (Suyanto dan 

Hisyam, 2000: 147). 

Penerapan sistem pengajaran dengan menggunakan model atau metode 

yang tepat akan memberikan suatu motivasi yang lebih baik bagi anak didik. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut selain pendidiknya harus 

kreatif, dituntut pula adanya partisipasi aktif dari siswa dalam mengikuti proses 
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pembelajaran. Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur 

disebut dengan sistem “Pembelajaran Gotong Royong“ atau Cooperative 

Learning. 

Menurut Sugiyanto (2009: 6) pembelajaran kooperatif adalah suatu 

sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Elemen-

elemen tersebut meliputi : (1) Saling ketergantungan positif; (2) Interaksi tatap 

muka; (3) Akuntabilitas individu, dan (4) Ketrampilan untuk menjalin hubungan 

antar pribadi atau ketrampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 

 Pembelajaran kooperatif turut menambah unsur interaksi sosial pada 

pembelajaran sejarah. Selama ini muncul anggapan bahwa pelajaran sejarah 

hanya bersifat hafalan, padahal yang diharapkan kurikulum lebih dari itu. Ada 

dua aspek yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran, yaitu pemahaman 

substansi yang bersifat kognitif dan psikomotorik. Namun dalam pembelajaran 

sejarah juga harus dapat menanamkan sikap dalam bentuk kesadaran sejarah. 

Jadi sejarah bukan sekedar hafalan tetapi menyangkut aspek kekinian sehingga 

perlu ada inovasi terhadap metode, pendekatan dan media pembelajaran (Suryo, 

2003: 2).  

 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat digunakan apabila 

materi yang akan dipelajari adalah yang berbentuk narasi tertulis. Metode ini 

paling sesuai untuk subyek-subyek seperti pelajaran ilmu sosial, literatur, 

sebagian pelajaran ilmu pengetahuan ilmiah, dan bidang-bidang lainnya yang 
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tujuan pembelajarannya lebih kepada penguasaan konsep daripada penguasaan 

kemampuan (Slavin, 2005: 237). 

Ballantine dan Larras (2007) dengan judul “Cooperative Learning: A 

Pedagogy to Improve Students’ Generic Skills“  menyatakan bahwa sasaran 

studi ini adalah  pertama : bimbingan dan pelatihan kepada pendidik untuk 

menerapkan pembelajaran kooperatif. Kedua: Menguji mahasiswa akuntansi 

semester terakhir, hasilnya bahwa pembelajaran kooperatif mampu 

mentransfer pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk menjadi 

akuntan professional.  

   Zarghami dan Schnellert (2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Class Size Reduction: No Silver Bullet For Special Education Students’ 

Achievement. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki pengaruh ruang kelas 

pada prestasi akademis siswa dan metode pembelajaran. Dalam hal ini kita 

dapat mengambil kesimpulan bahwa tata ruang kelas dan juga metode 

pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa. 

Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan metode 

pembelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar. 

Huang dan Hsieh (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Using 

Annotation Cervices In A Ubiquitous Jigsaw Cooperative Learning 

Environment” menyatakan metode studi SQ3R yang diperkenalkan pada 

penelitian individu pembelajaran Jigsaw, memungkinkan siswa untuk 
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mengakses dan membiasakan diri dengan isi kursus. Dengan metode SQ3R 

dapat meningkatkan kualitas penjelasan pada siswa. Dari hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa layanan anotasi yang diusulkan menggunakan 

perangkat genggam dapat meningkatkan potensi belajar siswa. Hasil ini 

menunjukkan kepraktisan layanan anotasi dalam pembelajaran Jigsaw 

lingkungan. 

Ahmad dan Jazuli (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Jigsaw 

Type of Cooperative Learning As a Means at Improving High School Student 

Mathematical Communication Ability”, menyatakan pembelajaran kooperatif 

memberikan hasil yang lebih baik untuk mengukur kemampuan siswa dan 

secara tradisional menyatakan prosedur Jigsaw sebagai berikut : 

a. Kelompok diberikan masalah yang berbeda dan harus diselesaikan. 
b. Setiap masalah untuk satu kelompok. 
c. Perwakilan dari tiap kelompok bertemu kelompok ahli untuk 

membahas solusi dari masalah dengan diberikan waktu sekitar tiga 
puluh menit. 

d. Para wakil kembali ke kelompok mereka untuk menyebarkan atau 
menjelaskan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan fokus 

penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah karakteristik pengelolaan 

pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada mata sejarah di SMA Batik 1 

Surakarta. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus yaitu : (1) 

Bagaimana karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada mata pelajaran 

sejarah dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning tipe 

Jigsaw. (2) Bagaimana karakteristik interaksi pembelajaran cooperative learning 
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tipe Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. (3) Bagaimana karakteristik media 

pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: (1) Untuk mendeskripsikan 

karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada mata pelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. (2) Untuk 

mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran cooperative learning tipe 

Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik 

media pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw  pada mata pelajaran 

sejarah.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui pengamatan, 

wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif digunakan karena 

beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitataif lebih 

mudahapabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan 

responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyakpenajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moloeng, 2007: 9-10). 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. 

Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses , 

etnografi melibatkan pengamatan yang panjang terhadap suatu kelompok, 
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dimana dalam pengamatan tersebutpeneliti terlibat dalam keseharian hidup 

responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok 

tersebut, Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan 

interaksi dalam kelompok (Harsono, 2011: 20).  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini    adalah : 

(1) Metode Wawancara Mendalam (In Depth Interview) . Wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide atau panduan wawancara (Nazir, 2009: 193-194). Wawancara dilakukan 

dengan  kepala sekolah tentang kebijakan dan infrastruktur pendukung kegiatan 

pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang kurikulum tentang kemampuan dan 

ketrampilan guru dalam pengelolaan kelas, guru mata pelajaran sejarah tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, siswa SMA Batik 1 

Surakarta tentang pengalaman belajar dengan menggunakan metode 

Cooperative learning tipe jigsaw. (2) Metode Dokumentasi dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang profil SMA Batik 1 Surakarta serta perangkat 

pembelajaran yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran sejarah. (3) Observasi Berperan 

adalah bahwa peneliti  mengamati aktivitas bersama guru dan siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan Huberman 

(2004:16) dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif pada proses 

pengumpulan data (data collecting). Menurut Sugiyono (2008: 366) ada empat 

pokok permasalahan yang harus diperhatikan para peneliti dalam melakukan 

penelitian kualitatif untuk menguji sekaligus menjadi kriteria mengenai 

keabsahan temuan penelitian, yaitu: (1) credibility (validitas internal), (2) 

transferability (validitas external), (3) dependability (reabilitas), dan (4) 

confermability (Objektivitas). 

 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Uraian temuan data dan informasi hasil penelitian 

Hasil penelitian tentang pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMA 

Batik 1 Surakarta antara lain: 

(1) Karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada mata pelajaran Sejarah 

dengan menggunakan Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe Jigsaw 

meliputi: (a) Perencanaan (b) Pelaksanaan (c) Evaluasi. Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi persiapan silabus dan rencana pelaksanaan  

pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilaksanakan 
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dengan jelas dan terencana sehingga memberikan hasil yang maksimal, 

yaitu siswa memperoleh nilai yang memuaskan serta terjadi penambahan 

ketrampilan emosi dan sosial dalam berkelompok. Kondisi tersebut 

didukung dengan pelaksanaan aspek kesiapan pihak sekolah baik 

menyangkut ruang maupun sarana prasarana. Evaluasi dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswa. Evaluasi didasarkan pada 

kompetensi yang diberikan dan dilakukan secara transparan setelah setiap 

jenis kegiatan diselesaikan oleh siswa. 

(2) Karakteristik interaksi pembelajaran Cooperatif Learning Tipe Jigsaw pada 

Mata Pelajaran Sejarah. Interaksi pembelajaran terjadi selama proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pembelajaran merupakan 

perpaduan antara kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru dan 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antara 

siswa dengan siswa. Dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw terjadi interaksi antara guru dengan 

siswa, dimana guru sebagai fasilitator menyampaikan materi dan tujuan 

belajar. Sedangkan interaksi antara siswa dengan siswa terjadi pada saat 

mereka mengerjakan tugas melalui diskusi  kelompok.  

(3) Karakteristik media pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw pada 

mata pelajaran sejarah. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 

kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang 
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ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat 

kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang 

bersangkutan. Adapun media yang digunakan meliputi: 1). Media grafis 

berupa peta kepulauan Indonesia,  foto-foto , gambar dan bagan  (2). 

Media proyeksi diam berupa OHP dan LCD proyektor (3). Media teknologi 

dan informatika berupa internet dan penggunaan program microsof 

power point untuk presentasi. Penggunaan media pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : (1). Bahan yang 

disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa dan tidak bersifat 

verbalistik; (2). Metode pembelajaran lebih bervariasi; (3). Siswa menjadi 

lebih aktif melakukan beragam aktivitas; (4). Pembelajaran lebih menarik; 

dan (5). Dapat mengatasi keterbatasan ruang 

B.  Telaah hasil penelitian 

Karakteristik Aktivitas Pembelajaran Guru Pada Mata Pelajaran Sejarah 

Dengan Menggunakan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw di SMA 

Batik 1 Surakarta. Aktifitas sebagaimana dimaksud dalam pembelajaran ini 

adalah (a) Perencanaan kelas diawali dengan pengaturan ruang kelas, yang 

meliputi penataan tempat duduk yang ditata sedemikian rupa sehingga siswa 

merasa nyaman dalam belajar. Kelas mempunyai pengaruh penting terhadap 

hasil perbuatan belajar, tempat duduk dapat diatur dengan menata seperti 4 

(empat) deret ke belakang dan 4 (empat) deret ke samping yang semuanya 
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menghadap kearah depan sehingga siswa bisa berinteraksi dengan guru 

selaku fasilitator dalam pembelajaran. Agar penataan kelas dapat berhasil 

dengan baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

keleluasaan dalam bergerak, penataan bahan-bahan dan sumber belajar, 

petunjuk kelas , kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta kebersihan dan 

keindahan kelas. Perencanaan Perangkat Pembelajaran yang meliputi 

perencanaan materi, perencanaan media pembelajaran, dan perencanaan 

evaluasinya yang tersusun dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). (b) Pelaksanaan Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dikembangkan 

sebagai wujud penjabaran dari silabus. Sedangkan silabus sendiri merupakan 

seperangkat kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam 

rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri 

siswa lebih lanjut. Terlaksananya pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw pada 

mata pelajaran sejarah di SMA Batik 1 Surakarta tidak terlepas dari 

perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini sesuai isi pasal 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berbunyi : Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan  pembelajaran 

(RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (Depdiknas, 

2005: 8). Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilaksanakan dengan jelas dan 

terencana sehingga memberikan hasil yang maksimal, yaitu siswa 

memperoleh nilai yang memuaskan serta terjadi penambahan ketrampilan 
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emosi dan sosial dalam berkelompok. Kondisi tersebut didukung dengan 

pelaksanaan aspek kesiapan pihak sekolah baik menyangkut ruang maupun 

sarana prasarana. (c) Evaluasi atau tes disusun berdasarkan pada hasil 

perumusan tujuan pembelajaran dan digunakan untuk mengukur terjadinya 

tingkah laku pada siswa setelah berlangsungnya proses belajar mengajar. Tes 

acuan pokok merupakan alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

1. Karakteristik Interaksi Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata 

pelajaran sejarah di SMA Batik 1 Surakarta dapat dilihat dari adanya 

proses interaksi aktif antara guru dengan siswa dan interaksi antara siswa 

dengan siswa. Interaksi aktif yang terjadi antara guru dengan siswa 

seperti: guru menyampaikan materi kepada para siswa serta menjelaskan 

tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa sehubungan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan pembentukan 

kelompok . Dalam pembentukan kelompok terdapat peraturan dimana 

setiap anggota kelompok harus memiliki keragaman yang berbeda seperti 

kemampuan akademik, budaya atau suku serta memperhatikan 

kesetaraan jender. Guru juga memberikan tugas kepada setiap kelompok 

untuk mempelajari materi yang telah disampaikan dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. Pada akhir pertemuan guru 

mengadakan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individu. Guru juga 

memberi penghargaan kelompok berdasarkan perolehan nilai   
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peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 

Interaksi antara siswa satu dengan yang lain dapat dilihat dari kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa dalam diskusi kelompok. Ada dua tahap dalam 

diskusi kelompok yaitu; pertama, mempersilahkan anggota dari kelompok 

lain yang telah mempelajari sub bab yang sama bertemu dalam kelompok-

kelompok ahli untuk mendiskusikannya; kedua,kelompok ahli kembali ke 

kelompok asal untuk mengajar pada teman-temannya sampai mereka 

benar-benar mengerti dan memahami materi tersebut.  

2. Karakteristik Media Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw Pada 

Mata Pelajaran Sejarah di SMA Batik 1 Surakarta disesuaikan dengan 

kriteria pemilihan media yang harus dikembangkan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat 

kemampuan dan sifat-sifat atau karakteristik media yang bersangkutan. 

Karena itu meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain 

seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok 

belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilainnya juga perlu 

dipertimbangkan. Media pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan 

(The Carriers of Messages) dari beberapa sumber saluran ke penerima 

pesan (The Receiver of The Messages). Dalam hal ini guru dan media 

bekerja sama, bahu membahu dalam menyajikan pesan. Jadi klasifikasi 

media, karakteristik media dan pemilihan media merupakan kesatuan 

yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Dalam 
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pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran sejarah di SMA 

Batik 1 Surakarta media pembelajaran yang digunakan antara lain : (1) 

Media grafis berupa peta kepulauan Indonesia,  foto-foto , gambar dan 

bagan  (2). Media proyeksi diam berupa OHP dan LCD proyektor (3). Media 

teknologi dan informatika berupa internet dan microsof power point. 

Pemilihan media tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis tujuan, 

karakteristik siswa, dan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan tujuan 

pembelajaran yang terdapat pada rencana pembelajaran dan lembar kerja 

siswa.  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik pembelajaran ini memposisikan guru sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada mata pelajaran 

sejarah di SMA Batik 1 Surakarta. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. 

2. Interaksi dalam proses pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw 

pada mata pelajaran sejarah di SMA Batik 1 Surakarta terjadi antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan media. Interaksi 
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antara guru dengan siswa terjadi pada saat guru memberikan arahan 

tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai maupun pada saat 

pembentukan kelompok diskusi. Interaksi antara siswa dengan siswa 

terjadi pada saat siswa malaksanakan diskusi kelompok, dimana mereka 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

(fasilitator). Sedangkan untuk interaksi antara siswa dengan media terjadi 

pada saat siswa menggunakan media dalam membantu menyelesaikan 

tugas-tugas dari guru.  

3. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran cooperative learning 

tipe Jigsaw pada mata pelajaran sejarah di SMA Batik 1 Surakarta seperti: 

peta, lcd proyektor, gambar-gambar serta internet. Penggunaan media 

pada hakekatnya dipilih berdasarkan hasil analisis tujuan, karakteristik 

siswa, dan tugas yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang 

terdapat pada rencana pembelajaran dan lembar kerja siswa.  

B. Implikasi 

1. Dengan adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka diharapkan kualitas atau 

output akan meningkat kearah yang lebih baik. Karena karakteristik 

pembelajaran kooperatif ini memang berorientasi pada sikap aktif siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Dengan adanya interaksi yang baik dalam proses pembelajaran 

cooperative learning tipe Jigsaw antara guru dengan siswa, siswa dengan 
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siswa, dan siswa dengan media, maka akan mempermudah pencapaian 

tujuan yang diharapkan oleh guru sebagaimana tujuan yang tercantum 

dalam kurikulum.  

3. Dengan pemilihan dan penggunaan media yang tepat dalam 

pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw maka akan membantu 

memperlancar dan mempermudah dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Penggunaan media pada hakekatnya dipilih berdasarkan 

hasil analisis tujuan, karakteristik siswa, dan tugas yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada rencana pembelajaran.  

C. Saran 

1. Kepala Sekolah 

Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan 

pembelajaran, sudah barang tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang 

sesuai dengan kebutuhan sekolah yang muaranya untuk tujuan dalam 

pembelajaran. sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama seluruh 

komponen yang ada dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Guru Mata Pelajaran 

Dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan diperlukan 

adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sifatnya kontinyu 

dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan karena tujuan pembelajaran 

tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti untuk masa 

yang akan datang, sehingga tidak hanya berhenti pada saat ini saja.   
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3. Siswa 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

cooperative learning tipe jigsaw siswa merupakan subyek didik,  sehingga 

siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Guru hanya 

sebagai fasilitator dan motifator dalam kelas. Melalui kegiatan diskusi 

diharapkan siswa mampu menyelesaikan tugas dari guru/fasilitator. 
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