
 

71 

 

JIGSAW MENINGKATKAN KEMAMPUAN  

MENULIS BERITA BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII 

SMP NEGERI 1 LEBAKSIU 

 

Eli Masturoh 

SMP Negeri 1 Lebaksiu 

 

ABSTRAK 

Tujuan penulisan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII D - F di SMP Negeri 1 

Lebaksiu semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Subyek penulisan adalah siswa kelas VIII D – 

VIII F denga jumlah 96 siswa yang terdiri dari 40 siswa laki-laki dan 56 siswa perempuan. Untuk 

meningkatkan kompetensi siswa penulisan ini menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Pada 

pelaksanaan pembelajaran terdiri atas beberapa tahapan yaitu: presentasi kelas, Tim/tahap kerja 

kelompok, kuis/tahap tes individu, dan tahap pemberian penghargaan. Pembentukan kelompok 

dibuat oleh guru dengan membagi siswa yang memiliki kemampuan yang rata dan diusahakan 

jenis kelamin yang berbeda dalam setiap kelompok. Hasil belajar siswa terhadap materi 

pembelajaran terjadi peningkatan. Siswa yang tuntas belajar pada kondisi awal adalah 22 siswa 

atau 23%, pada siklus I adalah 75 siswa atau 78%, dan pada siklus II sebanyak 87 siswa atau 91% 

dari 34 siswa. Sebaliknya secara klasikal siswa yang belum tuntas belajar mengalami penurunan. 

Pada kondisi awal siswa yang belum tuntas belajar adalah 75 siswa atau 78%, pada siklus I adalah 

22 siswa atau 23% dan pada siklus II adalah 9 siswa atau 9% dari 96 siswa.  

Kata kunci: Jigsaw Meningkatkan Kemampuan Menulis Berita. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu di antara tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah siswa diharapkan 

mempunyai kompetensi mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima 

untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk Jigsaw Namun 

demikian, kondisi nyata di kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu masih terdapat banyak siswa 

yang belum memiliki kemampuan dalam menyusun kata, kalimat dan paragraf untuk 

dijadikan sebagai teksyang berterima dalam bahasa Indonesia. Pada saat mereka diberi 

tugas untuk menulis teks, mereka masih kurang menunjukkan perhatian yang besar 

terhadap tugas-tugas tersebut.  

Pembelajaran menulis di kalangan siswa SMP belum memberikan hasil yang 

memuaskan karena pelajaran menulis masih dianggap sebagai kegiatan pembelajaran yang 

membosankan dan kurang menarik. Manfaat dari kegiatan pembelajaran menulis ternyata 

juga belum disadari oleh banyak guru. Pembelajaran menulis ini juga lebih banyak disajikan 

sebagai pembelajaran tentang teori-teori menulis, sehingga dianggap sebagai kegiatan yang 

kurang menarik. 

Keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 

dalam belajar bahasa Indonesia, selain keterampilan menyimak, berbicara dan membaca. 

Salah satu keterampilan yang tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan adalah 

keterampilan menulis yang biasanya berupa menyusun kata acak menjadi kalimat ataupun 

mengisi paragraf rumpang. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti, terjadinya kecenderungan minat dan kemampuan 

menulis yang rendah, dikarenakan proses pembelajaran yang masih menggunakan metode 

dan teknik konvensional, sehingga proses pembelajaran berjalan monoton, pasif dan 

membosankan. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dan kemampuan menulis dan 

aktivitas siswa kelas VIII SMP Negeri I Lebaksiu. Analisis nilai hasil minat dan kemampuan 

menulis teks beritadi kelas VIII SMP Negeri I Lebaksiu tersebut dengan nilai KKM bahasa 

Indonesia sebesar 72 pada K.D. 4.2..mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan 

berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk 

berita diperoleh data bahwa sebanyak 96 siswa atau 78% masih belum tuntas dan hanya 9 

siswa atau 22% yang sudah tuntas. 

Salah satu penyebab terjadinya masalah di atas oleh peneliti dapat diidentifikasi 

sebagai berikut, yaitu dikarenakan kegiatan pembelajaran masih konvensional dan tidak 

bervariasi membuat para siswa tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Hal ini dapat dilihat 

dari sikap dan perhatian serta keaktifan siswa yang masih rendah ataupun dapat dilihat dari 

sikap siswa yang malas mengerjakan tugas karena sulit menuliskan ide yang disebabkan dari 

kendala perbendaharaan kata dan penggunaan struktur tata bahasa dalam menyusun 

kalimat siswa masih rendah, Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dan membuat siswa asyik untuk mengerjakan tugas menulis. 

Mencermati permasalahan di atas, diperlukan upaya lain yang dilakukan peneliti 

untuk dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi semua siswa untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga para siswa akan lebih mudah berlatih dan 

membiasakan diri untuk menulis dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw 

yangdiharapkan dapat memudahkan siswa dalam menulis untuk mengatasi masalah 

rendahnya minat dan kemampuan menulis teks berita. 

Secara garis besar langkah-langkah dalam model pembelajaran Jigsaw ini 

adalahguru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru menyampaikan materi 

secukupnya atau siswa disuruh membaca buku atau modul dengan waktu secukupnya, guru 

membentuk kelompok secara heterogen, guru membagikan lembar kerja berupa paragraf 

yang kalimatnya belum lengkap, siswa berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci 

jawaban yang tersedia, setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki, dan 

tiap-tiap anggota kelompok membaca sampai mengerti atau sampai hafal, kemudian 

dilakukan kesimpulan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, 

makarumusan masalah pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: (1) Bagaimana model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII 

SMP Negeri1 Lebaksiu. (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw 

berlangsung sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Lebaksiu. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan 

kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP Negeri1 Lebaksiu Semester 

dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw, (2) Untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw berlangsung sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Model pembelajaran juga diartikan 

sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar, dan dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran dapat juga diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Atau dapat diartikan 

juga sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau 

metode pembelajaran. Saat ini banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran 

dari yang sederhana sampai pada model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan 

banyak alat bantu dalam menerapkannya. 

Adapun menurut Joyce dan Weil (dalam Abimanyu 2008:5) mendefinisikan model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang 

berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pembelajaran Jigsaw untuk 

meningkatkan minat dan kemampuan menulis teks berita. 

Pengertian Model Pembelajaran Jigsaw 

Model pembelajaranJigsaw merupakan rangkaian proses pembelajaran yang diawali 

dengan menampilkan materi ajar oleh guru, atau dengan penganalisaan terhadap modul 

yang telah dipersiapkan.  

Jigsaw sendiri pada hakikatnya adalah melengkapi teks yang rumpang dengan 

kalimat yang sesuai (menurut kreativitas siswa). Jika dikaitkan dengan penelitian empiris, 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw adalah melengkapi kalimat yang dapat digunakan 

sebagai sebuah variasi untuk mengerjakan tugas dan dapat digunakan untuk memperkuat 

membaca dan menulis siswa. Siswa akan dilihat kemampuannya dalam memilih kosa kata 

untuk melengkapi paragraf yang kosong tersebut. Tugas siswa adalah melengkapi kalimat 

dengan kosa kata yang sesuai dengan kata-kata baik kata-kata itu sudah dipersiapkan oleh 

guru sebagai kunci jawaban ataupun menurut kreativitas siswa. 

Jigsaw adalah pembelajaran yang mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf 

yang sempurna dengan menggunakan kunci jawaban. Sehingga model pembelajaran ini 

membuat siswa belajar untuk menganalisis kunci yang tepat untuk dimasukkan pada 

paragraf yang belum sempurna.Adapun menurut Huda (2014: 313) menjelaskan bahwa 

“Jigsaw’merupakan salah satu model pembelajaran yang berusaha mempertimbangkan 

kemampuan siswa untuk memprediksi fragmen-fragmen teks yang ditugaskan kepada 

mereka.” 

Adapun kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut: 1) materi 

akan terarah dan tersaji secara benar, sebab guru terlebih dahulu menjabarkan uraian 
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materi sebelum pembagian kelompok., 2) melatih siswa untuk bekerja sama dan 

menghargai orang lain dalam berdiskusi, 3) melatih siswa untuk berinteraksi secara baik 

dengan teman sekelasnya, 4) akan dapat memperdalam dan mempertajam pengetahuan 

siswa melalui lembar kerja yang dibagikan kepadanya, sebab mau tidak mau siswa harus 

menghafal atau paling tidak membaca materi yang diberikan kepadanya, 5) dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa dimintai tanggung 

jawabnya atas hasil diskusi. 

Kompetensi Menulis 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu 1) keterampilan 

menyimak, 2) keterampilan berbicara, 3) keterampilan membaca, dan 4) keterampilan 

menulis (Tarigan, 2008:1). Dari keempat keterampilan berbahasa yang dianggap paling sulit 

adalah menulis. 

Keterampilan menulis merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMP 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekalipun penguasaan bahasa Indonesia sebagai 

keterampilan fungsional lebih difokuskan pada keterampilan membaca dengan asumsi 

bahwa sumber daya manusia Indonesia lebih mudah menyerap pengetahuan dengan 

membaca buku-buku. Namun keterampilan membaca merupakan keterampilan yang bersifat 

reseftif, kurang berdaya guna jika tidak diimbangi dengan keterampilan menulis, yaitu suatu 

keterampilan bahasa produktif yang dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

menuangkan gagasan. 

Keterampilanmenulis adalah kegiatan produktif yang memerlukan daya pikir yang 

baik. Untuk menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan siswa memerlukan beberapa 

keterampilan yaitu: (1) penguasaan kosa kata yang memadai, (2) kemampuan 

menggunakan struktur tata bahasa, (3) mengolah kata-kata dalam kalimat, (4) berpikir 

secara runtut dalam menyusun tulisan, (5) menyusun ejaan dan tanda baca yang benar. 

Adapun Inderawati (2007: 65) menyatakan, “There are different types of writing, 

depending on the levels of language performances.” Yang artinya adalah “ ada jenis-jenis 

menulis yang berbeda, tergantung pada tingkatan berbahasa.” 

Kompetensi menulis merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh 

siswa SMP. Kompetensi menulis adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran 

danperasaan kepada seseorang atau kelompok secara tertulis, baik melalui surat, email 

maupun naskah esai (Depdiknas, 2005.:103). 

Selanjutnya untuk mengukur kompetensi menulis, cara yang paling valid adalah 

dengan menyuruh siswa untuk menulis (Depdiknas, 2005:24). Maka dari itu, untuk 

mengukur kompetensi menulis guru perlu memberi tugas kepada siswa untuk menulis baik 

secara kelompok maupun secara individu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur minat dan 

kemampuan menulis siswa kelas VIII peneliti menggunakan cara penugasan secara individu 

langsung oleh guru dengan memperhatikan empat aspek penilaian, yaitu aspek isi, langkah 

retorika, tata bahasa dan kerapian sesuai dengan materi yang telah ditentukan. 

Teks Berita 

Teks berita merupakan salah satu genre teks selain dari beberapa genre yang 

dipelajari oleh siswa tingkat SMP. Teks berita digunakan untuk memberikan petunjuk 
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tentang langkah-langkah/metoda/cara-cara melakukan sesuatu (Otong Setiawan Djuhaeri, 

2009:38). Teks berita umumnya berisi tips atau serangkaian tindakan atau langkah dalam 

membuat suatu barang atau melakukan suatu aktifitas. Teks berita dikenal pula dengan 

istilah directory. Dan biasanya dalam pembentukannya menggunakan kalimat imperative 

(suruhan/kalimat perintah). Generic Structure (susunan umum) dari teks ini adalah: (1) Goal 

atau tujuan kegiatan. (2) Materials atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu 

barang/melakukan suatu aktifitas yang sifatnya opsional. (3) Steps atau serangkaian 

langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses pembuatan dan pelaksanaan aktifitas. 

Dalam penelitian ini kompetensi menulis yang akan dinilai adalah kompetensi 

menulis teks berita. Dimana siswadiberi penugasan secara individu untuk menulis teks berita 

yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian hasil belajar siswa. 

Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis yang selama ini sudah diberikanbelum dapat meningkatkan 

keaktifansiswa dan kompetensi menulis teks berita siswa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

kreatifitas guru dalam menentukan model pembelajaran maupun media pembelajaran, 

sehingga pembelajaran menjadi monoton, siswa kurang merasa asyik dan bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita, 

Berdasarkan masalah di atas, diperlukan upaya untuk bisa meningkatkan minat dan 

kemampuan menulis teks berita. Penggunaan model pembelajaran jigsaw diharapkan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran aktif yang lebih menarik dan menyenangkan karena 

pembelajaran ini juga menggunakan group discussion dalam pelaksanaannya. Suasana 

pembelajaran yang menyenangkan akan lebih mudah untuk meningkatkan kompetensi 

PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Kinerja 

Kondisi Awal 

Penulisan best practice ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lebaksiu yang beralamat di 

Jl. Kauman II Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yaitu pada kelas VIII D 

– VIII F tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa dari 1 kelas itu adalah 96 siswa, 

terdiri dari 40 siswa laki-laki dan 56 siswa perempuan. 

Dalam model pembelajaran Jigsaw salah satu masalah adalah hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa yang masih perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran, pada tahun pelajaran 

2019/2020, berdasarkan analisis Penilaian siswa kelas VIII D sebagai berikut. 1) masih 

rendahnya minat siswa dalam pembelajaran menulis teks berita;2) hasil kompetensi menulis 

siswa kelasVIII D berupa ketuntasan belajar klasikal pada pembelajaran kondisi awal belum 

tercapai yaitu baru mencapai 22% padahal kriteria ketuntasan belajar klasikal yang telah 

ditetapkan guru pada awal Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah 75%.  

Perencanaan 

Pembelajaran model Jigsaw salah satu media pembelajaran yang digunakan pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII D – VIII F SMP Negeri 1 Lebaksiu dalam materi 

kompetensi menulis teks berita. model pembelajaran Jigsaw digunakan untuk 

meningkatakan hasil belajar Bahasa Indonesia. Pembelajaran model Jigsaw adalah guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru menyampaikan materi secukupnya atau 



JIGSAW Meningkatkan Kemampuan Menulis  
(Eli Masturoh) 

 

76 

 

siswa disuruh membaca buku atau modul dengan waktu secukupnya, guru membentuk 

kelompok secara heterogen, guru membagikan lembar kerja berupa paragraf yang 

kalimatnya belum lengkap, siswa berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci 

jawaban yang tersedia, setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki, dan 

tiap-tiap anggota kelompok membaca sampai mengerti atau sampai hafal, kemudian 

dilakukan kesimpulan. 

Tahapan perencanaan dalam best practice ini yaitu: (1) Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan pembelajaran model pembelajaran Jigsaw, 

(2) Menyusun Lembar Kegiatan Siswa (LKS), (3) Menyusun instrumen pengumpulan data, 

(4) Membuat alat peraga, (5) Mengklasifikasi/mengelompokkan siswa berdasarkan 

akademik/hasil belajar, dan jenis kelamin. 

Pelaksanaan 

Best practice ini dilaksanakan di Kelas VIII D SMP Negeri 1 Lebaksiu Kabupaten 

Tegal Tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 96 siswa terdiri dari 40 siswa laki-

laki dan 56 siswa perempuan. 

Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut: 

1. Siswa memperhatikan presentasi dari guru mengenai materi yang akan dipelajari. Guru 

membuka pelajaran dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, meminta salah satu 

siswa untuk memimpin doa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi untuk menyiapkan mental dan 

membangkitkan motivasi belajar siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi kompetensi menulis teks berita.   

2. Siswa mengelompok ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa tiap 

kelompok 

3. Tiap kelompok menerima LKS dari guru 

4. Siswa berdiskusi dan mencari informasi dari buku paket untuk menyelesaikan tugas 

dalam LKS 

5. Siswa berinteraksi dalam kelompok untuk mendiskusikan tugas dalam LKS. Setelah guru 

membagikan LKS pada masing-masing kelompok, para siswa berinteraksi dalam 

kelompoknya untuk mendiskusikan tugas dalam LKS.  

6. Siswa mendapat bimbingan dan fasilitasi dari guru dalam berdiskusi. Selama siswa 

berinteraksi dalam kelompoknya untuk mendiskusikan tugas dalam LKS, Guru sesekali 

mendekati siswa yang sedang diskusi untuk memberikan bimbingan dalam 

mendiskusikan tugas dalam LKS.  

7. Siswa bertanggung jawab dalam kelompoknya masing-masing 

8. Siswa menunjukkan sikap saling ketergantungan positif antarsiswa 

9. Siswa berpartisipasi dalam kelompok 

10. Siswa menunjukkan keterampilan sosial dalam kelompok 

11. Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian tugas dalam LKS 
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Setelah dirasa cukup berdiskusi, beberapa kelompok diwakili oleh salah satu 

anggota kelompok yang ditunjuk guru menyampaikan hasil penyelesaian tugas dalam LKS. 

Siswa yang lain dapat memberi sanggahan, masukan maupun pertanyaan atas presentasi 

oleh temannya. Siswa mendapatkan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan dari guru atas hasil penyelesaian tugas dalam LKS. 

Evaluasi 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran menulis teks berita 

maka perlu diadakan evaluasi/penilaian melalui tes tertulis. Dalam kegiatan penilaian, siswa 

mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Tes tertulis untuk pengambilan nilai 

setelah pembelajaran pada materi Menulis teks berita selesai. Guru mengingatkan pada 

siswa untuk bersikap jujur saat mengerjakan soal penilaian harian, dimana penilaian ini 

digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa. Guru membagikan soal-soal untuk 

dikerjakan secara individu. Siswa diberikan waktu 40 menit untuk mengerjakan soal tes.  

Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor yang berbeda pada butir-butir 

produk. Bobot soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Setelah siswa menyelesaikan tes/penilaian, siswa mendapatkan nilai penilaian harian 

dari guru. Siswa juga mendapatkan skor kemajuan individu dan penghargaan sesuai 

pencapaian skor rata-rata kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Hasil dan Dampak 

Hasil Yang Dicapai 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Jigsaw memberikan dampak yang nyata/positif terhadap hasil belajar siswa. 

Penulis menghimpun data saat kegiatan penilaian harian menulis teks berita, jumlah siswa 

yang mengikuti kegiatan penilaian harian kelas, yaitu kelas VIII D – VIII F sebanyak 96 

siswa. Dari siswa sebanyak 96 tersebut, penulis mendapatkan data hasil belajar sebagai 

berikut:  

1. Proses pembelajaran menulis berita dengan menngunakan model pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Siswa yang tuntas belajar pada 

kondisi awal adalah 22 siswa atau 23%, pada siklus I adalah 75 siswa atau 78%, dan 

pada siklus II sebanyak 87 siswa atau 91% dari 34 siswa. Sebaliknya secara klasikal 

siswa yang belum tuntas belajar mengalami penurunan. Pada kondisi awal siswa yang 

belum tuntas belajar adalah 75 siswa atau 78%, pada siklus I adalah 22 siswa atau 23% 

dan pada siklus II adalah 9 siswa atau 9% dari 96 siswa.  

2. Model pembelajaran Jigsaw yang diterapkan dalam proses pembelajaran menulis berita 

berdampak pada antusiasnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa terlibat 

aktif selama proses pembelajaran. Meningkatnya minat dan kemampuan siswa dalam 

proses pembelajaran ini berdampak pada hasil belajar siswa.  
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3. Dari rata-rata penilaian harian dan ketuntasan belajar siswa yang dicapai menunjukkan 

bahwa penggunaan model Pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia materi Penulisan Text berita kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. 

Dampak  

Dampak dari penggunaan model Pembelajaran Jigsaw bagi siswa adalah  

Siswa menjadi aktif 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 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 Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi 

menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu tahun pelajaran 2019/2020. 

Hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran terjadi peningkatan. Siswa yang 

tuntas belajar pada kondisi awal adalah 22 siswa atau 23%, pada siklus I adalah 75 siswa 

atau 78%, dan pada siklus II sebanyak 87 siswa atau 91% dari 34 siswa. Sebaliknya secara 

klasikal siswa yang belum tuntas belajar mengalami penurunan. Pada kondisi awal siswa 

yang belum tuntas belajar adalah 75 siswa atau 78%, pada siklus I adalah 22 siswa atau 

23% dan pada siklus II adalah 9 siswa atau 9% dari 96 siswa. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw siswa kelas VIII pada materi Menulis Teks Berita 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 Jigsaw adalah dari 3 kelas yaitu kelas VIII D - VIII F yang berjumlah 96 

siswa, Siswa yang tuntas belajar pada kondisi awal adalah 22 siswa atau 23%, pada 

siklus I adalah 75 siswa atau 78%, dan pada siklus II sebanyak 87 siswa atau 91% dari 

34 siswa. Sebaliknya secara klasikal siswa yang belum tuntas belajar mengalami 

penurunan. Pada kondisi awal siswa yang belum tuntas belajar adalah 75 siswa atau 

78%, pada siklus I adalah 22 siswa atau 23% dan pada siklus II adalah 9 siswa atau 9% 

dari 96 siswa. 
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3. Dampak kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 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 hasil belajar siswa. 

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

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

diperlukan guru. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abimayu, Soli. dkk.2008..Strategi Pembelajaran Jakarta: Depdiknas. Direktorat.Jendral 

Pendidikan Tinggi. 

Aji,Wisnu Nugroho.2016. Model Jigsaw Dalam Pengajaran Menulis Teks Bahasa Indonesia. 

Arikunto,Suharsimi, dkk. 2008. Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta, Bumi Aksara. 

Depdiknas.2005. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Madrasah Tsanawiyah Pedoman Khusus Mata Pelajaran.Jakarta. Dharma Bhakti. 

Depdiknas.2005. Materi Pelatihan Terintegrasi Kurikum berbasis Kompetensi Penilaian 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Buku I Jakarta: Depdiknas. 

Djuharie, Otong, Setiawan.2009. Tekhnik dan Panduan Menulis Melalui Eksplorasi Model dan 

Latihan Essay. Bandung: Yrama Widya. 

Huda,Miftahul.2014. Model – model pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Inderawati,Rita Dr. 2007. TEFL II. PGRI University. 

Tarigan, H. G. 2008, Menulis sebagai suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung: Angkasa. 

 

 

 



JIGSAW Meningkatkan Kemampuan Menulis  
(Eli Masturoh) 

 

80 

 

 


