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PENERAPAN MODEL PE,MBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

EKONOMI DIKELAS XI SMA N 2 WONOGIRI 

 

  Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

terhadap Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Dikelas 

XI SMA N 2 Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan  prestasi belajar siswa dalam penggunaan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada mata pelajaran ekonomi di kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Wonogiri pada materi Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di 

Indonesia Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu ( 

quasi eksperimen ) dengan bentuk desain penelitian One – Shoot Case Study 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri, 

sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen.  dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa.Data prestasi belajar siswa 

diperoleh dari nilai dokumen dan nilai hasil tes. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hasil penelitian ini menggunakan uji Independent 

Sample t-Test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan prestasi 

belajar siswa dalam menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

dibandingkan dengan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil 

uji t yang menunjukan perbedaan yang signifikan. Dari perhitungan tersebut 

didapatkan thitung = 5,094 sedangkan ttabel = 1,995,dengan taraf signifikan 5%. 

Sehingga bila dimasukan pada rumus Hipotesis thitung > ttabel sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. Kesimpulanya adalah menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan antara nilai dokumen dengan nilai tes prestasi belajar ekonomi dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas XI IPS 

1 SMA Negeri 2 Wonogiri. Ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan “Terdapat peningkatan prestasi belajar siswa dalam penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran ekonomi dikelas 

XI  IPS  SMA Negeri 2 Wonogiri” 

 

Kata  kunci : kooperatif tipe jigsaw, prestasi belajar siswa, model pembelajaran 

 

Abstract 

 

This study is titled Application of the Jigsaw Cooperative Learning Model to 

Differences in Student Learning Achievement in Economic Subjects in Class XI 

of Senior High School 2 Wonogiri. This study aims to determine whether there 

are differences in student achievement in the use of Jigsaw Cooperative learning 

models in economic subjects in class XI IPS Senior High School 2 Wonogiri on 

the subject of Economic Growth and Development in Indonesia The method used 

in this study is quasi-experimental (quasi-experimental) with the One-Shoot Case 

Study research design. The population in this study was students of class XI IPS 
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of Senior High School  2 Wonogiri, while the sample in this study was students of 

class XI IPS 1 as the experimental class . with the number of students as many as 

35 students.Data student achievement data obtained from the value of the 

document and the value of the test results. Data collection techniques using 

observation, tests, and documentation. Data analysis techniques used to test the 

results of this study used the Independent Sample t-Test. The results of this study 

indicate that there are differences in student achievement in using the Jigsaw 

Cooperative learning model compared to conventional models. This is evidenced 

by the value of the t test results which showed a significant difference. From these 

calculations it was obtained tcount = 5.094 while ttable = 1.995, with a significant 

level of 5%. So that when entered in the formula Hypothesis tcount> ttable so that H0 

is rejected and H1 is accepted. The conclusion is that there is a significant 

difference between the value of documents with the value of economic learning 

achievement tests using the Jigsaw type cooperative learning model in class XI 

IPS 1 students of Senior High School 2 Wonogiri. This proves that the first 

hypothesis which states "There is an increase in student learning achievement in 

the use of Jigsaw type cooperative learning models in economic subjects in class 

XI IPS Senior High School 2 Wonogiri 

 

Keywords: cooperative jigsaw type, student achievement, learning model 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Pendidikan 

dalam hidup manusia berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dimana saja . 

Pendidikan juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas manusia 

melalui proses pengajaran, penelitian dan pelatihan. Pendidikan di era globalisasi 

ini mampu membawa dampak bagi segala aspek kehidupan, baik dalam bidang 

sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Salah satu tantangan yang dihadapi pada 

era globalisasi seperti sekarang ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang mampu bersaing dalam berbagai hal. 

Menurut Taufik (2009:2) menyebutkan bahwa ”Pendidikan adalah 

humanisasi yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia 

agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya”, 

sedangkan Ambarjaya (2012:7) menyatakan bahwa  ”Pendidikan merupakan 

pengalaman dari seseorang atau kelompok untuk dapat memahami sesuatu yang 

sebelumnya tidak mereka pahami”. 

Dalam mengelola pembelajaran di dunia pendidikan diperlukan suatu 

keterampilan tertentu oleh guru untuk menyampaikan sesuatu materi pelajaran. 
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Keterampilan guru sangat diperlukan karena setiap peserta didik memiliki 

kemampuan dan pemahaman yang berbeda sehingga peserta didik dapat 

menguasai materi pelajaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan kurikulum. 

Guru sebagai seorang pendidik hendaknya mempunyai kemampuan dalam 

mengembangkan metode mengajarnya. Selain itu, guru mampu memfasilitasi 

siswa agar dapat belajar dengan mendayagunakan potensi yang mereka miliki. 

Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi siswa antara lain dengan 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan bimbingan pada 

saat kegiatan belajar. Di samping itu juga cara atau teknik yang dipakai oleh guru 

dalam menyajikan bahan ajar kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan 

harus menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik 

dan potensi siswa 

Penyampaian materi oleh guru supaya berhasil mencapai tujuannya perlu 

memperhatikan masalah yang paling penting disamping materi pelajaran yaitu 

penggunaan metode pembelajaran. Model pembelajaran merupakan faktor yang 

sangat penting dan sering dijadikan bahan pembicaraan dalam dunia pendidikan. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain.  

Model Pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan procedural yang tersetruktur dengan baik yang dapat 

diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

Dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif dan inovatif diperlukan 

adanya suatu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Suasana belajar 

yang aktif dan inovatif dapat tercipta melalui proses belajar yang menyenangkan 

agar siswa tidak bosan dalam menerima pelajaran dari guru. Proses belajar yang 

yang menyenangkan dapat diciptakan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif. Proses belajar mengajar yang menyenangkan bertujuan supaya 
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siswa mudah memahami materi pelajaran dengan tujuan siswa dapat mendapatkan 

prestasi belajar yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. 

Pada pembelajaran Ekonomi untuk kelas XI IPS ini masih belum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Guru memang sudah 

menggunakan model diskusi.Tetapi, model diskusi yang diterapkan masih belum 

sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model Jigsaw. Dalam model ini 

guru harus memahami kemampuan dan pengalaman siswa dan membantu siswa 

mengaktifkan skema agar materi pembelajaran menjadi lebih bermakna.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mencoba menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran ekonomi dengan melaksanakan 

penelitian yang berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Terhadap Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

Kelas XI SMA N 2 Wonogiri ” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah  eksperimen semu ( quasi eksperimen ). Dikatakan 

eksperimen semu karena mendekati ekperimen. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dari pengaruh model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw. 

Dikatakan penelitian eksperimen semu karena banyak faktor yang tidak 

dapat dikontrol secara ketat oleh peneliti. Pada penelitian semu subyek 

penelitianya adalah siswa. Di dalam penelitian eksperimen semu terlebih dahulu 

menentukan kelas eksperimen, kemudian kelas tersebut diberi perlakuan . Hasil 

yang diperoleh tidak benar-benar dari perlakuan yang telah peneliti berikan karena 

dapat dipengaruhi oleh kondisi siswa proses pembelajaran. Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas ( model pembelajaran ) dan variabel 

terikatnya ( prestasi belajar siswa ). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri yang terbagi dalam 5 kelas. Teknik 
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pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Pada 

penelitian ini kelas yang kelas XI IPS 1adalah  sebagai kelas eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wonogiri. Waktu penelitian ini di 

laksanakan pada bulan Agustus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Uji coba instrumen 

yang digunakan adalah uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji pra syarat 

analisis yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas, uji hipotesis menggunakan 

uji independent sample t-Test dengan taraf signifikansi 5%, dan gain score 

variabel prestasi belajar siswa. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan 

program olah data SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan Prestasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw 

Tabel 1. Jigsaw 

Sumber 

Variasi 

Kelas Eksperimen 

Nilai Dokumen Nilai Tes 

N 35 35 

Mean 71,4286 83,8531 

Mode 65 90 

Std. 

Deviation 

8,87590 11,38147 

Minimum 55 55 

Maximum 90 100 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai dokumen dan nilai 

tes  prestasi belajar akhir kelas eksperimen terdapat adanya perbedaan yang 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rata-rata nilai dokumen dan nilai 

hasil tes pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw yaitu dari 71,4286 berubah menjadi 83,853setelah di lakukan eksperimen 

dengan modelpembelajaran Jigsaw. Berdasarkan perhitungan dengan rumus 

Independent Sample t-Test dapat diketahui bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu nilai thitung sebesar 5,094 sedangkan ttabel sebesar 1,995. Nilai taraf 



6 
 

signifikansi juga menunjukan 0,000 yang berarti bahwa H0 ditolak, hal ini 

menunjukan adanya perbedaan yang signifikan tentang prestasi belajar siswa 

antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw. Selain itu dari perhitungan Gain Score diperoleh score 0,71 > 0,35, yaitu 

score yang diperoleh dari hasil nilai tes termasuk dalam kategori tinggi sedangkan 

score yang diperoleh dari nilai dokumen  termasuk dalam kategori sedang.  

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw nilai yang dihasilkan lebih baik dari pada 

nilai Adanya  model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ini mempengaruhi 

perbedaan prestasi belajar siswa yang diakibatkanoleh beberapa faktor. Salah satu 

faktornya adalah konsep penyampaian materi yang berbeda. Pembelajaran dengan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ini mampu membuat siswa untuk 

lebih aktif, kreatif, dan bersikap kritis serta mampu membuat siswa lebih mudah 

dalam memahami materi pelajaran yang disajikan.. Hal tersebut yang menjadikan 

adanya perbedaan nilai tes prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 

Temuan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hilyatul Fitriyah (2013) yag menyatakan adanya perbedaan dan 

terjadi peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkanya model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Penelitian yang dilakukan J. S. Mari and Sani Abdullahi Gumel (2015) 

juga melaporkan bahwa model pembelajaran kooperatif bisa menjadi alternatif 

metode pengajaran karena memiliki kemampuan meningkatkan akademik 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran degan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw .Peningkatan prestasi 

belajar siswa ini dapat dilihat dari rata-rata nilai, untuk nilai tes setelah diberi 

eksperimen sebesar 83,8531 ,sedangkan sebelum diberi eksperimen  sebesar 

71,4286. Pada Gain Score nilaites setelah diberi eksperimen  masuk dalam 
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kategori tinggi sedangkan  sebelum diberi eksperimen  masuk dalam kategori 

sedang. 
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