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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara 

strategi Jigsaw dengan strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar 

tematik siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta,  (2) pengaruh yang lebih 

besar antara strategi Jigsaw dengan strategi Everyone Is A Teacher Here dalam 

pembelajaran tematik terhadap hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah 

Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VC dan VD SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun 

2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi 

dan tes. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji 

prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil 

analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,253 > 

1,994 dengan nilai rata-rata hasil belajar tematik kelas VC lebih besar 

dibandingkan kelas VD, yaitu 81,53 > 75,83. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi Jigsaw dengan 

strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V 

SDIT Nur Hidayah Surakarta, (2) strategi Jigsaw lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar 

tematik siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta. 

 

Kata kunci: studi komparasi, strategi, Jigsaw, Everyone Is A Teacher Here, 

belajar. 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan juga tidak terlepas dari 

sebuah proses pembelajaran. Menurut Gagne dalam Rusmono (2012:6), 

“pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang unttuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa”. Keberhasilan proses 

pembelajaran merupakan hal utama  yang didambakan dalam  melaksanakan 

pendidikan di sekolah.  

Hal yang paling mendasar dalam sebuah pembelajaran adalah 

ketepatan seorang guru dalam memilih suatu strategi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai pembelajaran tertentu (Mulyadi dan 

Risminawati, 2012: 5). Dalam kurikulum baru ini yaitu kurikulum 2013 yang 

merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), menggunakan pembelajaran tematik integratif yang menuntut guru 

untuk kreatif dalam mengemas pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan 

saat mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran tematik integratif yaitu pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema (Kemendikbud, 2013: 140). Pada kenyataan yang terjadi di 

lapangan dengan diterapkannya pembelajaran tematik integratif, masih 

banyak dijumpai hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini dapat 

disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan pembelajaran tematik dan 

ketika guru menyampaikan materi pembelajaran terlalu rumit untuk dipahami 

siswa.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru kelas V 

SDIT Nur Hidayah Surakarta, pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

tematik harus lebih ditingkatkan karena siswa belum sepenuhnya memahami 

konsep pembelajaran tematik dengan baik, saat pembelajaran tematik siswa 

cenderung kurang aktif dan merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan guru juga masih kurang memahami pembelajaran tematik 



sehingga cara guru menyampaikan materi pembelajaran kurang fokus dan 

terarah. Guru juga kurang menggunakan strategi pembelajaran yang variatif. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, diperlukan suatu cara 

untuk lebih mengembangkan proses pembelajaran yang baik. Perlu adanya 

strategi pembelajaran yang sesuai untuk memotivasi siswa agar siswa 

menjadi lebih aktif saat pembelajaran. Ada berbagai macam strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dan keaktifan 

siswa diantaranya: strategi pembelajaran Jigsaw dan strategi pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here. Kedua strategi pembelajaran tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan. 

Strategi pembelajaran Jigsaw merupakan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa aktif belajar baik secara mental, fisik, ataupun sosial. Hal 

ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dan memahami 

materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Penggunaan strategi 

pembelajaran Jigsaw ini lebih menekankan pada konteks pemahaman siswa 

siswa. 

Strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here merupakan salah 

satu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher 

Here dapat menumbuhkan partisipasi aktif siswa karena siswa harus 

membuat suatu pertanyaan dari materi pelajaran yang sedang dipelajari. 

Selain itu siswa juga mendapat kesempatan untuk membacakan pertanyaan 

didepan kelas dan juga menanggapi jawaban siswa lain. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta, peneliti  tertarik  untuk 

mengadakan  penelitian  dengan  judul: “Studi Komparasi Strategi 

Pembelajaran Jigsaw dan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

Terhadap Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta 

Tahun 2014/2015”. 

 



B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian 

dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2014/2015 selama 3 bulan 

yaitu bulan November-Januari 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan sengaja oleh peneliti untuk 

menimbulkan variabel-variabel dalam hal ini adalah penerapan strategi 

Jigsaw dan strategi Everyone Is A Teacher Here untuk selanjutnya dilihat 

pengaruhnya terhadap varibel lain yaitu hasil belajar. Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VC dan VD SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun 

2014/2015.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi 

pembelajaran Jigsaw dan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan tes. 

Dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data tentang profil 

sekolah, nama-nama siswa kelas V, serta daftar nilai siswa kelas VC dan VD. 

Sedangkan teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa tes hasil belajar untuk mengetahui hasil 

belajar tematik siswa setelah diberi perlakuan. Sebelum tes dilakukan terlebih 

dahulu butir item tes yang akan digunakan diuji kevalidan dan reliabilitasnya 

dengan cara melakukan uji coba atau try out.  

Teknik uji prasyarat analisis data menggunakan uji keseimbangan 

dengan uji F dan uji normalitas dengan metode Lilliefors. Uji keseimbangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum perlakuan itu seimbang 

atau tidak. Sedangkan uji normalitas tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t. Tujuannya untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara strategi Jigsaw dengan 

strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar tematik siswa 

kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta.  



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas VC dan VD SDIT Nur Hidayah 

Surakarta. Kelas VC sebagai kelas eksperimen I diberi perlakuan strategi 

Jigsaw dan kelas VD sebagai kelas eksperimen II diberi perlakuan strategi 

Everyone Is A Teacher Here. 

Berdasarkan hasil tabulasi data pada kelas eksperimen I diperoleh 

skor hasil belajar tertinggi 100 dan terendah 65. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 81,52 dan standar deviasi sebesar 10,41. Hasil pengelompokkan 

dengan interval yang dilakukan terhadap data hasil belajar tematik siswa 

kelas eksperimen I dipaparkan pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Tematik 

Siswa Kelas Eksperimen I 

Interval Xi Fi Fk 
Frekuensi 

Relatif 

65-70 67,5 9 9  25 % 

71-76 73,5 4 13 11,11 % 

77-82 79,5 5 18 13,89 % 

83-88 85,5 7 25 19,44 % 

89-94 91,5 5 30 13,89 % 

95-100 97,5 6 36 16,67 % 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1 Grafik histogram hasil belajar Tematik 

kelas eksperimen I 
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Sedangkan pada kelas eksperimen II didapatkan hasil tabulasi data 

diperoleh skor hasil belajar tertinggi 95 dan terendah 55. Nilai rata-rata 

(mean) sebesar 75,83 dan standar deviasi sebesar 10,72. Hasil 

pengelompokkan dengan interval yang dilakukan terhadap data hasil 

belajar tematik siswa kelas eksperimen II dipaparkan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 2 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Tematik 

 Siswa Kelas Eksperimen II 

Interval Xi Fi Fk 
Frekuensi 

Relatif 

52-58 55 1 1 2,78 % 

59-65 62 7 8  19,44 % 

66-72 69 6 14 16,67 % 

73-79 76 6 20 16,67 % 

80-86 83 11 31 30,55 % 

87-93 90 2 33 5,56 % 

94-100 97 3 36 8,33 % 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2 Grafik histogram hasil belajar Tematik 

kelas eksperimen II 
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Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis 

digunakan uji keseimbangan dan uji normalitas. Uji keseimbangan 

dilakukan dengan uji F dan uji normalitas dilakukan dengan metode 

Lilliefors. Hasil uji keseimbangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 Uji Keseimbangan 

   Kelas  N  Mean s
2 

Fhitung F0,05; 35,35 Keterangan 

VC 36 66,97 89,80 
0,93 1,76 Seimbang 

VD 36 66,50 97,00 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki 

nilai rata-rata 66,97 dan 66,50. Berdasarkan uji keseimbangan diperoleh 

nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 0,93 < 1,76, maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelas mempunyai kemampuan awal yang sama atau dalam kondisi 

seimbang. 

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas  

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

Eksperimen I 0,1165 0,147 Normal 

Eksperimen II 0,0954 0,147 Normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung dari masing-masing 

kelas lebih kecil daripada Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. Rangkuman 

hasil perhitungan analisis dengan uji t disajikan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis 

Kelas Rata-rata thitung t0,025;70 Keterangan 

Eksperimen I 81,53 
2,253  1,994 H0 ditolak 

Eksperimen II 75,83 

                                                                                              

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung> ttabel sehingga H0 

ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan pengaruh 

antara strategi Jigsaw dengan strategi Everyone Is A Teacher Here 

terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta” 

dapat diterima. 



Dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rata-rata kelas eksperimen I 

lebih besar daripada rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 81,53 > 75,83. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan “strategi Jigsaw lebih besar 

pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here 

dalam meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas V SDIT Nur 

Hidayah Surakarta” dapat diterima. 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,253 

sedangkan t tabel adalah 1,994 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh antara strategi Jigsaw dan strategi Everyone Is A 

Teacher Here terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V SDIT Nur 

Hidayah Surakarta. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar tematik 

diperoleh rata-rata kelas VC lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

kelas VD, yaitu  81,53 > 75,83. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar tematik melalui penerapan strategi Jigsaw lebih baik 

dibandingkan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here. 

Pada prinsipnya penerapan strategi Jigsaw tidak jauh berbeda 

dengan strategi Everyone Is A Teacher Here. Kedua strategi tersebut sama-

sama dapat mengaktifkan siswa saat pembelajaran. Pembelajaran teman 

sebaya memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari sesuatu 

dengan baik, dan disaat yang bersamaan menjadi narasumber bagi siswa 

lain (Silberman, 2010: 175) 

Pembelajaran 1 pada tema  organ tubuh manusia dan hewan dengan 

stategi Jigsaw pada kelas VC, mampu menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa selama pembelajaran. Siswa dibagi ke dalam kelompok belajar 

kooperatif. Tugas  kooperatif siswa dalam strategi ini yaitu belajar dan 

menjadi ahli dalam materi bagiannya, setelah itu siswa kembali ke 

kelompok semula untuk mengajarkan informasi penting dalam materi 

bagiannya tersebut (Hamdani, 2010: 92).  

Sedangkan strategi Everyone Is A Teacher Here pada kelas VD 

juga dapat menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama proses 



pembelajaran, karena strategi Every One Is A Teacher Here memberikan 

kesempatan bagi setiap siswa untuk berperan sebagai “guru” bagi siswa 

lain (Silberman, 2010: 181). Siswa harus membuat pertanyaan dari materi 

yang sedang dipelajari. Siswa juga dituntut untuk dapat memikirkan dan 

menemukan jawaban dari pertanyaan yang diperoleh dari siswa lain. 

Kemudian siswa harus menyampaikan jawabannya kepada siswa lain, 

sehingga pemahaman siswa dapat meningkat. Setelah itu siswa juga 

mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban dari siswa lain, 

sehingga terjadi interaksi aktif antara siswa satu dengan siswa lainnya.  

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, pembelajaran berbasis 

kelompok dapat meningkatkan rasa kerjasama antar siswa dan siswa lebih 

aktif saat pembelajaran dibanding dengan pembelajaran berbasis individu. 

Selain itu, strategi Jigsaw lebih baik karena dalam penerapannya siswa 

dituntut untuk dapat menguasai materi yang diperolehnya agar dapat 

mengajarkannya kepada siswa lain. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh David Afriyan yang berjudul “Studi Komparasi Metode 

Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dengan Metode Ceramah Terhadap Hasil 

Belajar IPA Materi Alat Pernapasan Pada Hewan Pada Siswa Kelas V 

SDN Wirogunan 01 KTS TH.2010/2011”, bahwa metode pembelajaran 

kooperatif Jigsaw lebih baik dibandingkan metode ceramah dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

 

D. Simpulan 

1. Ada perbedaan pengaruh antara strategi Jigsaw dan strategi Every One Is 

A Teacher Here terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V SDIT Nur 

Hidayah Surakarta. Hal ini didasarkan dari analisis data dengan uji t 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,253 > 1,994. 

2. Strategi Jigsaw lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan strategi 

Everyone Is A Teacher Here dalam meningkatkan hasil belajar tematik 

siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta. Berdasarkan rata-rata kelas 

eksperimen I> rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 81,53> 75,83. 
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