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ABSTRAK 

Tujuan penulisan adalah meningkatkan kompetensi menulis teks recount pada mapel Bahasa 

Inggris khususnya kelas VIII E sampai Kelas VIII I di SMP Negeri 1 Lebaksiu semester genap tahun 

pelajaran 2019/2020. Untuk meningkatkan kompetensi siswa, penulis ini menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pada pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pembelajaran pertama diperoleh hasil komptensi 

menulis yang sangat rendah dimana ketuntasan siswa masih dibawah 50%. Pada pembelajaran 

berikutnya penulis merepakan pembelajaran model jigsaw diperoleh hasil kompetensi menulis teks 

recount siswa meningkat tajam dari 164 siswa yang tuntas KKM menjadi 153 siswa atau 97.25% 

dari jumlah keseluruhan dari pembelajaran awal yang rata rata dibawah 50%. Ketuntasan secara 

klasikal tercapai pada pembelajaran ke dua. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kompetensi 

menulis teks recount siswa kelas VIII E sampai Kelas VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu pada semester 

genap tahun pelajaran 2019/2020. Oleh karena itu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dapat dijadikan alternatif pembelajaran bagi guru Bahasa Inggris dalam mengajarkan 

menulis teks recount atau bagi mata pelajaran yang lain dalam meningkatkan hasil belajar. 

Kata Kunci: Bahasa Inggris, kompetensi menulis teks recount, kooperatif tipe JIGSAW. 

 

PENDAHULUAN 

Kita perlu menelaah kembali praktek pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah. 

Dimasa sekarang peran yang harus dimainkan oleh pendidik dalam mempersiapkan anak 

didik untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat di abad 21 

akan sangat berbeda dengan peranan tradisional yang selama ini dipegang oleh sekolah-

sekolah. 

Ada persepsi umum yang sudah mengakar dalam dunia pendidikan dan juga sudah 

menjadi harapan masyarakat yang menganggap bahwa merupakan tugas guru mengajar 

siswa dengan muatan-muatan informasi dan pengetahuan. Guru harus bersikap atau 

setidaknya dipandang oleh siswa sebagai yang mahatahu dan sumber informasi. Lebih 

celaka lagi, siswa belajar dalam situasiyang terbebani dan dibayangi rasa takut oleh 

tuntutan-tuntutan pencapaian nilai-nilai tes dan ujian yang tinggi. 

 Alasan penting mengapa sistem pengajaran ini perlu digunakan di sekolah karena 

seiring dengan proses globalisasi, juga terjadi transformasi sosial, ekonomi, dan demografis 

yang mengharuskan sekolah untuk lebih menyiapkan anak didik dengan keterampilan-

keterampilan baru untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dunia yang berubah dan berkembang 

pesat 
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Sesungguhnya, bagi guru-guru di negeri ini model pembelajaran kooperatif tipe 

JIGSAW tidak terlampau asing dan mereka telah sering menggunakannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Namun secara teori mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka 

lakukan adalah pengajaran model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW. Mereka sering 

membagi siswa menjadi kelompok dengan seorang ketua kelompok dari siswa pandai..  

Model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW sering dianggap kurang efektif. 

Berbagai sikap dan kesan negatif memang bermunculan dalam pelaksanaan model ini. Jika 

kerja kelompok tidak berhasil, siswa cenderung saling menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, 

muncul perasaan tidak adil. Siswa yang pandai/rajin merasa rekannya yang kurang mampu 

hanya membonceng pada hasil kerja mereka. Akibatnya, metode kerja kelompok yang 

seharusnya bertujuan mulia, yakni menanamkan rasa persaudaraan dan kemampuan 

bekerja sama, justru bisa berakhir dengan ketidakpuasaan dan kekecewaaan. Bukan hanya 

guru dan siswa yang merasa pesimis mengenai penggunaan metode ini, bahkan kadang-

kadang orang tua pun merasa was-was jika anak mereka dimasukkan dalam satu kelompok 

dengan siswa lain yang dianggap kurang seimbang.tapi pada kenyataanya berdasarkan 

pengalaman yang penulis alami bahwa belajar secara berkelompok lebih efekstif dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang sulit jika diselesaikan secara individu 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe 

JIGSAW dapat meningkatkan kompetensi menulis Teks Recount Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris pada siswa Kelas VIII E sampai Kelas VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu, (2) 

Bagaimanakah proses pembelajaran Kooperatif tipe JIGSAW pada siswa Kelas VIII E 

samapai Kelas VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penulisan Best 

Practise ini adalah: (1) Untuk meningkatkan kompetensi menulis Teks Recount Mapel 

Bahasa Inggris melalui penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe JIGSAW pada siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu, (2) Untuk menganalisis proses pembelajaran Kooperatif 

tipe JIGSAW pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi menulis teks Recount mata pelajaran Bahasa Inggris khususnya dan mata 

pelajaran lainya pada umumnya 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Pembelajaran Menulis  

Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

siswa. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis. Menurut pendapat Saleh Abbas 

(2006:125), menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan 

kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus 

didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal dan 

penggunaan ejaan.  

Menurut Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams (2005: 30);  

“writing is one of the four language skills; reading, writing, listening and speaking. 

Writing and speaking are productive skills. That means they involve producing language 

rather than receiving it. Very simply we can say that writing involve communicating a 

message (something to say) by making signs on a page. To write we need a message and 
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some one to communicate it to. We also need to be able to form letters and words, and to 

join these together; to make words, sentences or a series of sentences that link together to 

communicate that message.”  

“Menulis merupakan salah satu dari ke empat ketrampilan berbahasa; berbicara, 

menulis, mendengarkan dan membaca. Menulis dan berbicara merupakan ketrampian 

productive atau menghasilkan. Itu artinya mereka terlibat dalam memghasilkan bahasa 

daripada menerima bahasa. Dengan sederhana kita dapat mengatakan bahwa menulis 

melibatkan komunikasi sebuah pesan (sesuatu yang dikatakan) dengan membuat tanda-

tanda diatas halaman. Untuk menulis kita harus bisa membentuk huruf-huruf dan kata-kata, 

dan menggabungkannya bersama; untuk membuat kata-kata, kalimat-kalimat atau 

rangkaian kalimat yang terhubung bersama untuk mengkomunikasikan pesan.”  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa menulis adalah 

keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga 

orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik.  

Teks Recount  

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP/MTs mata pelajaran bahasa Inggris 

mengharapkan para siswa mampu mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam 

bentuk lisan dan tulis untuk mencapai tingkat literasi functional (Depdiknas, 2005:103).  

Pada tingkat ini diharapkan siswa dapat menggunakan bahasa Inggris untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari seperti kemampuan bercerita yang bertujuan untuk menghibur 

pembaca. 

Recount Text merupakan salah satu jenis teks pelajaran bahasa Inggris yang harus 

dikuasai siswa SMP. Karena bagaimanapun, materi recount writing sangat perlu untuk 

perkembangan kemampuan bahasa Inggris kita. 

“Recount” dalam kamus bahasa Inggris berati “menceritakan”, “recount text” berarti 

“text yang menceritakan”. 

“Recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity.” 

Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, 

atau kegiatan. Teks Recount adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang telah 

terjadi berurutan dengan menggunakan keterangan waktu yang jelas pada masa lampau 

Tujuan komunikatif: Melaporkan peristiwa, kejadian atau kegiatan dengan tujuan 

memberitakan atau menghibur.  

Struktur umum Recount Text: 

1. Orientation: Pendahuluan yaitu memberikan informasi orang atau benda yang melakukan 

atau yang terlibat di dalamnya, serta waktu, tempat, situasi, dan lain-lain. 

2. Event1....: Rangkaian peristiwa yang terjadi, yang biasanyadisampaikan  

 secara urut.  

3. Re-orientation: Kesimpulan dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Reorientation tidak 

selalu ada pada teks recount.  
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Personal Recount 

Personal recount yakni salah satu jenis teks yang berfungsi untuk dapat 

menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. 

Factual Recount 

Faktual recount ialah sebuah jenis teks yang berisi laporan suatu peristiwa yang 

benar-benar terjadi, misalnya laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. 

Imaginative 

Imaginative yaitu salah satu jenis recout teks yang berguna untuk dapat menyajikan 

cerita imaginative lalu sebuah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yang dituliskan ke 

dalam bentuk teks. 

Unsur Kebahasaan Recount Text 

1. Noun: Kata benda tertentu yang sebagai kata ganti orang, seperti nama orang. 

2. Past Tense: Menggunakan suatu kata kerja bentuk lampau, misalnya went, visited, 

worked, dll. 

3. Time Connective: Kata penghubung waktu untuk dapat mengurutkan kejadian, misalnya 

saja after, before, then, after that, dsb. 

4. Action Verbs: Kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau kegiatan, misalnya saja 

stayed, climbed, wrote, dsb. 

5. Adverbs: Kata atau frasa keterangan untuk dapat menunjukkan waktu, tempat dan cara, 

misalnya saja yesterday, last year, at home, slowly, carefully, dsb. 

Pelaksanaan kinerja: 

Kondisi awal 

Tujuan penulisan adalah meningkatkan kompetensi menulis teks recount pada 

mapel Bahasa Inggris khususnya kelas VIII di SMP Negeri 1 Lebaksiu semester genap tahun 

pelajaran 2019/2020. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E – VIII I di SMP Negeri 1 

Lebaksiu berjumlah 164 siswa yang terdiri dari 97 siswa perempuan dan 67 siswa laki-laki. 

Untuk meningkatkan kompetensi siswa, penulis ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. Penulisan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Pada pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kondisi awal diperoleh hasil Pada kompetensi 

menulis teks recount dari Jumlah 164 siswa, Yang tuntas hanya 51,22% atau 84 

siswa,sedangkan yang tak tuntas masih mencapai 48,78% atau 80 siswa dari 164 

siswa.Maka diharapkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan kompetensi menulis teks recount siswa kelas VIII E – VIII I SMP Negeri 1 

Lebaksiu pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Oleh karena itu penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat dijadikan alternatif pembelajaran bagi guru 

Bahasa Inggris dalam mengajarkan menulis teks recount atau bagi mata pelajaran yang lain 

dalam meningkatkan hasil belajar. 
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Perencanaan 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Menulis teks recount penulis 

mencoba membuat rencana menggunakan alternative model Pembelajaran yaitu dengan 

model Pembelajaran Jigsaw, yang penulis terapkan pada kelas yang diampunya yaitu kelas 

VIII E sampai kelas VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu Tahun Pelajaran 2019/2020. Dengan 

harapan Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw biasa meningkatkan Kompetensi Menulis Teks 

Recount pada pembelajaran Bahasa Inggris kelas VIII E – VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu.Dan 

nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran Mata Pelajaran yang lainnya pada umumnya 

dan khususnya Mata pelajaran Bahasa Inggris pada topic menulis atau writing  

Pelaksanaan 

Pelakasanan Pembemelajaran model tersebut penulis lakukan pada awal tahun 

pelajaran selama 3 pertemuan dikelas VIII E sampai VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu, 

Pertemuan yang ketiga merupakan penilaian kompetensi menulis teks recount. Pada 

masing-masing pertemuan terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

Setelah memberikan keterangan penulis membagi siswa dalam kelompok dengan 

serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Siswa mengelompok ke dalam beberapa  

kelompok yang terdiri dari 8 siswa,2) tiap kelompok menerima satu lembar kertas 

untuk menuliskan hasil diskusi,3) Siswa berdiskusi mengenai pengalaman singkat yang 

pernah di alami kemudian menuliskannya dalam bentuk teks Recount, 4) Siswa berinteraksi 

dalam kelompok untuk mendiskusikan tugas,5) siswa berinteraksi dalam kelompoknya untuk 

mendiskusikan tugas 

Siswa mendapat bimbingan dan fasilitasi dari guru dalam berdiskusi Selama siswa 

saling berinteraksi dalam kelompoknya untuk mendiskusikan tugas, Guru sesekali mendekati 

siswa yang sedang diskusi untuk memberikan bimbingan dalam mendiskusikan tugas, 

Sesekali siswa bertanya kepada penulis kemudian mendiskusikannya dengan kelompoknya, 

Dan kebanyakan dari pertanyaan siswa adalah berkisar pada cara menyusun kalimat recount 

dengan tata bahasa yang benar.Minimnya kosa kata siswa menuntut penulis untuk ekstra 

sabar dalam membimbing siswa. Dalam pengelompokan siswa penulis mengaturnya sebagai 

berikut: Dalam satu kelompok jumlah siswa perempuan dan laki laki harus merata, dalam 

setiap kelompok diusahakan terdapat siswa yang dianggap pandai terutama panda dalam 

pelajaran bahasa inggris. Ada ketua kelompok yang bertugas mengatur kelompoknya 

biasanya dipilih yang agak pandai. Dan ada pula sekertaris yng bertugas menulis hasil 

diskusi, biasanya dipilih anak yang tulisanya bagus. Dan yang terakhir ada juru bicara yang 

tugasnya membacakan hasil diskusi mereka.  

Evaluasi 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi menulis teks 

recount dengan menggunakan model JIGSAW. Pada penulisan Best Practise evaluasi 

diberikan pada pertemuan ketiga pada pertemuan ketiga. Tes digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa pada materi menulis teks recount. Langkah-langkah yang diambil peneliti 

dalam pengambilan data tes adalah menyiapkan bahan tes pada materi menulis teks 

recount, dan menilai serta mengolah data tes. Dalam penilaian kompetensi ini Penulis 

mengadakan tes tertulis secara individu, dibagikanya kertas folio satu satu. Penulis tetap 

masih membimbing siswa terutama dalam masalah kosa kata dan tata bahasa, karena 
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bagaimanapun juga Bahasa Inggris adalah Bahasa kedua yang mana siswa akan mengalami 

kesulitan dalam tata bahasa karena tata bahasa berbeda dengan bahasa mereka sehari hari. 

Para siswa diperkenankan mebuka kamus karena kosa kata tidak termasuk pada komponen 

penilaian. Materi Penilaian adalah menuliskan Pengalaman singkat yang menyenangkan dari 

masing – masing siswa dan minimal ada 15 kalimat.  

Pada penilaian ini penulis menggunakan 5 aspek yaitu: Tata Bahasa, Keterbacaan, 

Diksi atau Pilihan Kata, Koherensi dan Tujuan Komunikatif. Masing-masing penilaian pad 

aspek mempunyai skor 1-4, dengan kriteria 4=sangat baik, 3=baik, 2=sedang dan 

1=kurang. Berikut rubrik penilaian kompetensi menulis teks recount: 

Tabel. 1 Rubrik Penilaian Kompetensi Menulis Teks Recount 
ASPEK SKOR DESKRIPSI 

Tata Bahasa 

 

4 Semua benar. 

3 Kurang Tepat, tetapi tidak mempengaruhi makna. 

2 Kurang tepat dan mempengaruhi makna. 

1 Tata bahasa tidak tepat. 

 

 
Keterbacaan 

4 Makna jelas dan diungkapkan secara efektif. 

3 Makna jelas tetapi tidak diungkapkan secara efektif. 

2 Makna kurang jelas. 
1 Makna tidak dapat dipahami. 

 

 
Diksi 

4 Pilihan kata tepat dan efektif. 

3 Pilihan kata tepat tetapi kurang efektif efektif. 

2 Pilihan kata kurang tepat dan tidak efektif. 

1 Pilihan kata tidak tepat dan tidak efektif. 

 
Tujuan 

komunikatif 

4 Jelas 

3 Cukup jelas, tetapi masih ada kesalahan 

2 Sulit dimengerti 

1 Tidak jelas 

 
Koherensi 

4 Hubungan antar gagasan jelas. 

3 Terdapat transisi hubungan antar gagasan. 

2 Hubungan antar gagasan kurang jelas. 

1 Hubungan antar gagasan tidak jelas. 

 

Nilai siswa diperoleh dari skor perolehan dibagi skor maksimal yaitu 20 kemudian 

dikalikan 10. Atau dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai siswa = Skore perolehan x10  

  Skore Maksimal 

Hasil dan Dampak 

Penulisan Best Practise ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lebaksiu tahun pelajaran 

2019/2020 pada kelas VIII E sampai VIII I dengan jumlah 164 siswa, siswa perempuan 97 

dan 67 siswa laki-laki. Penelitian dilaksanakan di kelas VIII E – VIII I karena hasil belajar 

menulis teks recount masih rendah.. Pada kondisi awal peneliti belum menerapkan teknik 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sehingga hasil belajar menulis teks Recount 

masih sangat rendah. Kemudian Penulis mencoba menggunakan model Pembelajaran 

alternatif yaitu dengan merenapkan pembelajaran model Jigswa, dan setelah melalui 

beberapa tahapan dan pada akhirnya diadakan post test nilai akhir tes menulis yang meliputi 

aspek tata bahasa, keterbacaan, diksi, komunikatif dan koherensi menunjukkan bahwa rata-

rata nilai meningkat menjadi nilai diatas KKM sebanyak 153 siswa dari 164 atau 93,30% 

dengan jumlah1 11 siswa yang belum tuntas atau 6,70% dari semua jumlah siswa. 
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Hasil Yang Dicapai 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memberikan dampak yang nyata/positif terhadap 

Kompetensi menulis teks recount pada kelas VIII E samapi VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu 

Tahun pelajaran 2019 /2020, dari kondisi awal dengan jumlah hasil test Kompetensi menulis 

teks Recount 80 siswa yang mencapai nilai KKM dari 164 siswa atau 48,78% menjadi 160 

siswa yang mencapai nilai KKM atau 97,56% dari jumlah keseluruhan siswa sebanyak 164 

siswa setelah menggunakan pengajaran type jigsaw. Dan dengan menggunakan pengajaran 

model Jigsaw ternyata mampu membuat siswa lebih progresive dan semangat dalam 

mengikuti pelajaran terutama pelajaran yang penulis ampu yaitu Bahasa Inggris pada 

khususnya dan seamua pelajaran pada umumnya. Berikut Rincian analisis Test Kompetensi 

Menulis teks recount. Kelas VIII E dengan jumlah siswa 34 yang memperoleh nilai di atas 

KKM sebanyak 32 siswa atau 94,18 sedangkan yang dibawah KKM sebanyak 2 siswa atau 

5,88%, Kelas VIII F dengan jumlah siswa 32 yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 

29 siswa atau 90,62 sedangkan yang belum tuntas sebanyak 3 dari 32 siswa atau 9,38% 

Kelas VIII G sebanyak 32 siswa yang tuntas 30 siswa atau 93,75% Tuntas,yang belum 

tuntas 2 siswa atau 6,25% Kelas VIII H jumlah siswa 32 yang tuntas sebanyak 30 siswa 

atau 93,75% sedang yang belum tuntas sebanyak 2 atau 6,25% dan kelas VIII I dengan 

jumlah siswa 34 siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa atau 94,18% sedang yang belum 

tuntas sebanyak 2 siswa atau 5,88% 

Dampak  

Dampak dari penggunaan model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw bagi siswa 

adalah: 

Siswa menjadi aktif 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw siswa menjadi lebih aktif, bisa berfikir kritis selama kegiatan diskusi dan menjadi 

lebih tanggung jawab. Sebagian besar siswa tidak lagi diam, tetapi lebih aktif saat diskusi. 

Siswa melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Saat diskusi banyak yang 

mengangkatkan tangan saat diminta untuk mengajukan pertanyaan. Siswa berlombalomba 

untuk mengajukan pertanyaan. Begitu pula saat kelompoknya melakukan presentasi, setiap 

anggota berusaha untuk melengkapi jawaban temannya. Siswa menjadi berani 

mengungkapkan pendapat saat kegiatan presentasi. 

Hasil belajar siswa meningkat 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kompetensi belaja bahasa 

inggris materi menulis teks recount tentang pengalaman singkat pada siswa kelas VIII E 

sampai VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu tahun pelajaran 2019/2020. 

Hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran terjadi peningkatan. Dari siswa 

sebanyak 164 tersebut, penulis mendapatkan data hasil belajar sebagai berikut: sebanyak 

154 siswa atau 93,30% telah tuntas belajar dan hanya 11 siswa atau 6,70 tidak tuntas 

belajar. Ketuntasan belajar siswa yang mencapai 93,30% tersebut merupakan hasil yang 

sangat memuaskan. 

 



Peningkatan Kompetensi Menulis Melalui Pembelajaran Kooperative Tipe JIGSAW  
(Nasikin) 

 

38 

 

Faktor Kendala dan Pendukung  

Faktor Kendala 

 Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran menulis teks recount sudah 

menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal yang signifikan dari saat pembelajaran masih menggunakan model 

ceramah dibandingkan dengan setelah menggunakan model Pembelajaran kooperatif jigsaw. 

Namun demikian, di dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran penemuan atau discovery learning, guru masih menemukan kendala-kendala 

yang dihadapi, yaitu: 

1. Beberapa siswa masih bingung model pembelajaran kooperatif jigsaw 

2. Siswa kurang bertanggungjawab saat diskusi kelompok karena masih ada beberapa siswa 

yang bercerita dan bergurau sendiri dengan temannya yang lain. 

3. Siswa kurang berani untuk mengajukan pendapatnya ketika mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya sehingga harus dibantu dengan teman satu kelompoknya. 

4. Siswa kurang menggunakan waktu seefesien mungkin, Siswa tidak dapat menggunakan 

waktu latihan kelompok secara efektif karena siswa tidak bisa mengatur penggunaan 

waktu diskusi, sehingga biasanya baru satu indikator dibahas separuh waktu belajar 

sudah terlewatkan. Pembelajaran kelompok dengan pembahasan materi yang meluas, 

siswa kadang sulit memberikan batasan masalah pada indikator pembelajaran sehingga 

masalah yang di diskusikan kadang melenceng dari permasalahan. 

Faktor Pendukung 

Keberhasilan penerapan strategi yang dipilih dalam mengatasi permasalahan yang 

muncul, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa, tentunya tidak lepas dari adanya 

faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah: 

1. Minat dan komitmen siswa tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa cukup 

senang dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa suka belajar kelompok 

apalagi pembelajaran yang tidak monoton, juga dapat saling mengenal antara siswa yang 

satu dengan siswa yang lainnya. Belajar berkelompok dengan cara diskusi, siswa bisa 

belajar berargumen dan menyampaikan pendapatnya sendiri. 

2. Terciptanya hubungan yang akrab di kelas antara guru dan siswa begitupun siswa 

dengan siswa, karena siswa dilatih untuk dapat berkomunikasi dengan teman-temannya 

begitupun saat siswa ingin bertanya dengan guru mengenai pelajaran Bahasa Inggris. 

3. Kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada guru untuk berinovasi dalam 

pembelajaran, selalu memberikan semangat, motivasi, dan fasilitas yang diperlukan guru. 

Rencana Tindak Lanjut  

Dari hasil test pada pertemuan terakhir menunjukan adanya peningkatan 

kompetensi siwa dalam memulis teks recount secara signifikan dari 48,78 siswa yang 

mencapai KKM atau 80 siswa menjadi 93,30 persen siswa yang mencapai KKM atau 154 

siswa, tentunya kondisi yang semacam ini perlu ditindak lanjuti  
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Tindak lanjut pengembangan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw untuk meningkatkan kompetensi menulis teks recount pada Kelas VIII E – VIII I 

Tapel 2019 / 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan pada mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran yang lain dapat menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas masing-masing.  

2. Menyusun RPP benar-benar sesuai dengan langkah–langkah kooperatif tipe Jigsaw. 

3. Menyusun lembar kerja yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 

4. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa.  

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa kelas VIII E – VIII I pada materi 

kompetensi menulis teks recount semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

meningkatnya nilai rata-rata penilaian harian dan ketuntasan hasil belajar siswa. 

2. Ketuntasan belajar saat penulis menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah dari 5 kelas yaitu kelas VIII E - VIII I yang 

berjumlah 164 siswa, sebanyak 153 siswa atau 93,25% telah tuntas belajar dan hanya 

11 siswa atau 6,75% belum tuntas belajar. 

3. Dampak kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw, disamping meningkatkan hasil belajar siswa juga berdampak siswa menjadi 

lebih aktif, bisa berfikir kritis selama kegiatan pembelajaran dan menjadi lebih tanggung 

jawab. 

Rekomendasi  

Mengacu pada simpulan di atas, penulis akan mengungkapkan beberapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pikah yang terkait. 

Adapun rekomendasi tersebut antara lain ditunjukan kepada: 

1. Untuk guru, dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 

masing-masing sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kompetensi menulis 

teks recount siswa. 

2. Untuk kepala sekolah, diharapkan memberikan keleluasaan kepada guru untuk berinovasi 

dalam pembelajaran, selalu memberikan semangat, motivasi, dan fasilitas yang 

diperlukan guru. 
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