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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
1.1 Hasil Penelitian 
1.1.1 Deskripsi Kondisi Awal  

Kondisi awal siswa kelas IV SDN Bakaran Kulon 01 semester 1 tahun 
pelajaran 2012/2013 adalah siswa yang kurang memiliki keterampilan menulis surat. 
Terbukti dengan banyaknya siswa yang tidak menulis surat dengan cermat, banyak 
yang kurang memperhatikan isi surat, ejaan, dan tanda baca. Beberapa siswa kurang 
semangat dalam pembelajaran, kesungguhan mengikuti pembelajaran terlihat sangat 
rendah, dan keberanian mengemukakan pendapat juga belum terlihat. Hasil tes akhir 
siswa kelas IV SDN Bakaran Kulon 01 semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 pada 
kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.1  berikut ini : 

 
Tabel  4.1 Hasil Tes Akhir Kondisi Awal 

Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) Nilai Rata-rata Ketuntasan (%) 
…. < 54 12 26 2774 : 46 = 60 10:46×100% = 

22% 
 

55 - 64 23 50 
65 - 74 1 2 
75 -100 10 22 
Jumlah 46 100 

Nilai tertinggi 76  
Nilai terendah 20  

 
  Data nilai siswa yang diperoleh menunjukkan kondisi awal siswa memiliki 

katerampilan menulis surat yang rendah. Berdasarkan nilai hasil tugas yang diberikan guru 
pada materi menulis surat yang berhubungan dengan pengalaman diketahui bahwa siswa 
yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (75) masih sebanyak 36 siswa (78%) dari 
jumlah siswa seluruhnya 46. Siswa yang mencapai ketuntasan minimal sebanyak 10 siswa 
(22%) dari jumlah siswa seluruhnya. Nilai rata-rata kelas siswa 60 dengan nilai paling tinggi 76 
dan nilai paling terendah 20. (Data selengkapnya lihat dalam lampiran) 
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1.1.2 Deskripsi Siklus 1 
1.1.2.1 Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Surat dengan Model 

Pembelajaran Jigsaw dengan Menggunakan Kliping 
1) Persiapan Tindakan 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dideskripsikan, peneliti 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah RPP 
disusun, maka kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan media yang akan 
digunakan dalam penelitian yaitu kliping surat sebanyak kelompok dalam 
kelas.  

2) Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Senin, 15 
Oktober 2012 untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua dilaksanakan 
hari Jumat, 19 Oktober 2012, dan pertemuan ketiga dilaksanakan hari 
Senin, 22 Oktober 2012. Kegiatan pembelajaran dengan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping ini dilakukan di dalam 
kelas oleh guru kelas sebagai peneliti dan teman sejawat untuk 
berkolaborasi. Aktivitas proses kegiatan pembelajaran siklus 1 dapat 
dilihat dalam gambar berikut ini: 

  
   

 
 

        Penjelasan Guru        Pembagian Kliping             Tim Ahli Berdiskusi  
 

 
 
 
                    Presentasi                          Menjelaskan kembali            Mengerjakan Evaluasi 

Gambar 4.1 Aktivitas proses kegiatan pembelajaran siklus 1 
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Pembelajaran dari awal sampai akhir dilaksanakan sesuai prosedur yang 
telah dijelaskan pada bab III. Pada akhir pertemuan ketiga dilaksanakan 
ulangan harian atau tes akhir untuk mengetahui keberhasilan  tindakan 
siklus 1. 
 

1.1.2.2 Hasil Pengamatan Tindakan Guru dan Perubahan Perilaku Siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat dengan 
Model Pembelajaran Jigsaw dengan Menggunakan Kliping 

Hasil pengamatan guru dalam menerapkan model pembelajaran jigsaw 
menggunakan kliping pada pertemuan 1 siklus 1 adalah sebagai berikut: Guru 
dalam pembelajaran kurang maksimal memanfaatkan media kliping. Ini 
terlihat dari kliping yang sudah dibagikan kepada tiap kelompok hanya dilihat-
lihat oleh siswa. Padahal penggunaan kliping ini dimaksudkan agar siswa 
dapat membandingkan format maupun tata bahasanya. Kiranya guru kurang 
cermat mengatasi situasi yang seperti ini. Guru juga kurang jelas memberikan 
informasi tentang peran dan fungsi dari tim ahli, sehingga tim ahli kurang bisa 
membawakan diri dalam kelompok asal. Tetapi semangat dari guru sangat 
membantu kelancaran proses belajar mengajar. Motivasi dari guru bahwa 
manfaat dari menulis surat sangat banyak, menjadikan siswa antusias 
mengikuti pembelajaran. 

Pada pertemuan 2 siklus 1 ini guru sudah cukup jelas dalam 
memberikan arahan kepada siswa. Terutama peran dan fungsi dari tim ahli. 
Terbukti siswa yang menjadi tim ahli komunikasinya cukup lancar dalam 
kelompok asal. Pelayanan individu sudah dilakukan dengan baik oleh guru. 
Semangat dan motivasi dari guru cukup membantu siswa mengerti dan 
paham apa yang harus dilakukan. 
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Hasil pengamatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada materi menulis surat  pada siklus 1 kelas IV SDN 
Bakaran Kulon 01 semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 pada siklus 1 dapat 
dilihat pada tabel 4.2  berikut ini: 

 Tabel 4.2 Analisis Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Rata-
rata 

kelas 
Kategori 
Klasikal 

Nilai   
Rata-rata Ketuntasan (%) 

1 
Kesungguhan 
mengikuti 
pembelajaran 

15 B 
3385 : 46 = 
74 

Kategori B= 21 
Kategori C= 17 
Kategori K= 8 
21:46×100% = 
46% 

 
2 Penerimaan anggota 

kelompok 15 B 

3 
Keberanian 
menyampaikan 
gagasan dalam tim 
ahli 

15 B 

4 Etika berkomunikasi 
antar kelompok 15 B 

5 

Keberanian 
menyampaikan 
informasi dari tim 
ahli kepada 
kelompok asal 

14 B 

Jumlah 74  
Nilai 14,8 kategori B 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dipaparkan bahwa terjadi perubahan 
perilaku siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw 
dengan menggunakan kliping, berikut adalah penjelasannya: Rata-rata aspek 
kesungguhan mengikuti pembelajaran adalah 15, masuk kategori B atau baik. Rata-
rata aspek penerimaan anggota kelompok adalah 15, masuk kategori B atau baik. 

Rata-rata aspek keberanian menyampaikan gagasan dalam tim ahli adalah 15, 

masuk kategori B atau baik. Rata-rata aspek etika berkomunikasi antar kelompok 

adalah 15, masuk kategori B atau baik. Rata-rata aspek keberanian menyampaikan 

informasi dari tim ahli kepada kelompok asal adalah 14, masuk kategori B atau baik. 
Jika dirata-rata secara keseluruhan aspek aktivitas siswa adalah 14,8, masuk 
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kategori B. Jumlah siswa yang memperoleh kategori B= 21(46%), siswa yang 
memperoleh kategori C= 17(37%),  siswa yang memperoleh kategori K= 8(17%) 

siswa. (Data lengkap dapat dilihat pada lampiran) 
Berdasarkan deskripsi di atas dapat dipaparkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 
jigsaw dengan menggunakan kliping, berikut adalah penjelasannya: 

Pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan kelas dan melakukan 
apersepsi dengan mengajukan pertanyaaan kepada siswa tentang surat. 
Siswa antusias menanggapi pertanyaan dari guru, juga ketika diminta 
memberikan pendapatnya tentang manfaat pembelajaran.  

Pada kegiatan inti, guru dan siswa melakukan curah pendapat tentang 
surat. Selanjutnya siswa dibagi menjadi 6 kelompok asal dengan kemampuan 
heterogen. Tiap anggota kelompok asal mendapatkan tugas yang berbeda 
yaitu bagian-bagian surat. Anggota  dari 6 kelompok asal yang mendapatkan 
tugas yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang disebut kelompok 
ahli untuk menyelesaikan tugas yang diterima dengan baik dengan 
menggunakan media kliping. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke 
kelompok asalnya untuk mengajarkan materi yang telah dikuasai kepada 
kelompok asalnya sampai bisa, dilanjutkan tiap kelompok asal menyelesaikan 
LKS. Tiap kelompok asal mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer dan catatan yang dibuat 
guru terungkap terjadi perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran dengan 
model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping yaitu: siswa dapat 
bekerjasama dengan baik, saling membantu dan berbagi dalam 
menggunakan media pembelajaran dan menyelesaikan LKS. Ini menunjukkan 
bahwa siswa menjaga etika berkomunikasi antar kelompok. Walaupun ada 

beberapa siswa yang usil dan suka menggoda temannya.  Siswa yang  kurang 
bersungguh-sungguh mengikuti pebelajaran menjadi bersungguh-sungguh 
mengikuti pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena guru menjelaskan 
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manfaat dari membuat surat untuk kehidupan sehari-hari, jadi ada 
penerapannya dalam kehidupan siswa kelak. Keberanian siswa dalam 

menyampaikan gagasan sudah mulai terlihat. Ini terbukti banyak siswa yang 
menyampaikan gagasan mengganti tema yang telah ditetapkan guru dan 
siswa serta aturan bermain dalam kelompok.    
 

1.1.2.3 Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat 
dengan diterapkannya Model Pembelajaran Jigsaw Menggunakan 
Kliping. 

Hasil Pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis surat 
dengan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dapat 
dilihat pada tabel 4.3  berikut ini: 

Tabel  4.3 Hasil Tes Akhir Siklus 1 

Rentang Nilai Frekuensi Persentase 
(%) Nilai Rata-rata Ketuntasan (%) 

…. < 54 3 6 3362 : 46 = 73 21:46×100% = 
46% 

 
55 - 64 10 22 
65 - 74 12 26 
75 -100 21 46 
Jumlah 3362  

Nilai tertinggi 93  
Nilai terendah 52  

 
Berdasarkan tabel 4.2 hasil belajar menulis surat meningkat. 

Kelengkapan bagian surat, isi surat, bahasa, dan ejaan cukup baik. Hasil 
tindakan dalam siklus 1 menunjukkan bahwa sebanyak 21 (46%) siswa 
mencapai ketuntasan dalam menulis surat. Sedangkan 25 (54%) siswa masih 
belum tuntas. Rata-rata kelas sebesar 73, nilai tertinggi 93 dan terendah 52. 
(Data lengkap dapat dilihat pada lampiran) 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping ternyata sangat efektif dan 
dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi menulis surat 
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terbukti anak lebih mudah mencerna pelajaran karena siswa mendapatkan 
pengalaman nyata dan langsung bukan sekedar penjelasan dari guru. Mereka 
berusaha keras dan bekerja sama untuk menjadi anggota kelompok ahli yang 
baik.  

1.1.2.4 Refleksi Siklus 1 
Berdasarkan refleksi hasil pembelajaran menulis surat ini dapat 

dikemukakan beberapa kekurangan yang dapat digunakan sebagai acuan 
untuk kegiatan siklus berikutnya. Kelemahan pada siklus 1 antara lain:  
1. Guru kurang jelas memberikan informasi tentang peran dan fungsi dari 

tim ahli. 
2. Guru dalam pembelajaran kurang maksimal memanfaatkan media kliping. 
3. Pelayanan individu kurang terperhatikan. 
4. Siswa masih banyak menggunakan kata lalu, kemudian, setelah, dan 

ejaan sama sekali kurang diperhatikan. 
5. Kelengkapan bagian-bagian surat juga masih diabaikan. 
6. Siswa masih belum tepat menyusun kalimat dengan tata bahasa dan 

ejaan yang benar. 
Sedangkan kelebihan pada siklus 1 ini adalah: 

1. Semangat dan motivasi dari guru sangat membantu kelancaran proses 
belajar mengajar. 

2. Adanya peningkatan kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar menulis surat. 

3. Keberanian siswa menyampaikan gagasan dan informasi kepada 
temannya juga meningkat. 

4. Adanya kesanggupan siswa untuk membuat kliping sendiri sebagai 
persiapan pembelajaran pada siklus 2. 

Catatan pengamat pada pelaksanaan tindakan siklus I antara lain : 
Kejelasan guru dalam memberikan informasi tentang peran dan fungsi dari tim 
ahli perlu ditingkatkan. Guru harus mampu memberikan pelayanan individu 
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yang baik. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru perlu lebih ditingkatkan 
karena pada saat guru dan siswa melaksanakan curah pendapat masih ada 
anak yang minta ijin untuk buang air kecil. Keberanian siswa untuk 
menyampaikan pendapat perlu ditingkatkan. Beberapa siswa masih takut 
menjawab karena takut jawabannya salah, padahal guru sudah berusaha 
agar siswa berani mengemukakan pendapatnya walaupun salah tidak jadi 
masalah. Kerjasama antar siswa belum maksimal, kemampuan menggunakan 
media dan kemampuan memecahkan masalah masih perlu ditingkatkan. 
Dengan kata lain aspek-aspek yang masuk dalam pengamatan perlu 
ditingkatkan karena bila dibandingkan dengan indikator kinerja penelitian ini, 
hasil belajar siswa belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 
adanya peningkatan nilai rata-rata tes akhir siswa dari 60 menjadi minimal 75 
dengan tingkat ketuntasan 75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tindakan pada siklus I belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, 
kegiatan pembelajaran ini perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan 
mengkaji ulang rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat sesuai 
dengan permasalahan pada siklus I. 
 

1.1.3 Deskripsi Siklus 2 
1.1.3.1 Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Surat dengan Model 

Pembelajaran Jigsaw dengan Menggunakan Kliping 
1) Persiapan Tindakan 

Berdasarkan refleksi hasil pembelajaran siklus 1, peneliti menyusun 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah RPP disusun, maka 
kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan media yang telah dibuat siswa 
dan akan digunakan dalam penelitian yaitu kliping surat resmi sebanyak 
jumlah siswa dalam kelas.  
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2) Pelaksanaan Tindakan  
Pelaksanaan tindakan siklus 2 ini dilaksanakan pada hari Senin, 29 
Oktober 2012 untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua dilaksanakan 
hari Jumat, 2 November 2012, dan pertemuan ketiga dilaksanakan hari 
Senin, 5 November 2012. Kegiatan pembelajaran dengan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping ini dilakukan di dalam 
kelas oleh guru kelas sebagai peneliti dan teman sejawat untuk 
berkolaborasi. Aktivitas proses kegiatan pembelajaran siklus 2 dapat 
dilihat dalam gambar berikut ini:  

 
 
  
 

           Penjelasan Guru                Tim Ahli Berdiskusi                   Tim Ahli Konfirmasi 
 

  
 
 
                   Presentasi                                  Pemajangan                          Evaluasi  

Gambar 4.2 Aktivitas proses kegiatan pembelajaran siklus 2 

Pembelajaran dari awal sampai akhir dilaksanakan sesuai prosedur yang 
telah dijelaskan pada bab III. Pada akhir pertemuan ketiga dilaksanakan 
ulangan harian atau tes untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang 
diberikan. 
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1.1.3.2 Hasil Pengamatan Tindakan Guru dan Perubahan Perilaku Siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat dengan 
Model Pembelajaran Jigsaw Menggunakan Kliping 

Hasil pengamatan guru dalam menerapkan model pembelajaran jigsaw 
menggunakan kliping pada pertemuan 1 siklus 2 adalah sebagai berikut: Guru 
dalam pembelajaran sudah memaksimalkan penggunaan media kliping. Ini 
terlihat bahwa guru mempunyai cadangan kliping sebagai antisipasi bahwa 
ternyata yang dibawa siswa hanyalah kliping undangan pengantin, bukan 
kliping surat resmi. Kiranya guru sudah cermat mengatasi situasi yang seperti 
ini. Guru juga sudah jelas memberikan informasi tentang peran dan fungsi dari 
tim ahli, sehingga tim ahli sudah bisa membawakan diri dalam kelompok asal. 
Semangat dari guru sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar. 
Motivasi dari guru bahwa manfaat dari menulis surat sangat banyak, 
menjadikan siswa antusias mengikuti pembelajaran. Bimbingan dan arahan 
tersebut ternyata mampu membuat siswa tampak aktif dan semangat dalam 
belajar. 

Pada pertemuan 2 siklus 2 ini guru sudah cukup jelas dalam 
memberikan arahan kepada siswa. Terutama peran dan fungsi dari tim ahli. 
Terbukti siswa yang menjadi tim ahli komunikasinya cukup lancar dalam 
kelompok asal. Pelayanan individu sudah dilakukan dengan baik oleh guru. 
Semangat dan motivasi dari guru cukup membantu siswa mengerti dan 
paham apa yang harus dilakukan. Dan yang jelas guru sebagai peneliti 
mampu menjadi fasilitator membimbing siswa dalam pembelajaran sehingga 
menjadikan kerja kelompok lebih lancar. 

Hasil pengamatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada materi menulis surat  pada siklus 2 kelas IV SDN 
Bakaran Kulon 01 semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 pada siklus 2 dapat 
dilihat pada tabel 4.4  berikut ini: 
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  Tabel 4.4 Analisis Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa Siklus 2 

No Aspek yang 
diamati 

Rata-
rata 

kelas 
Kategori 
Klasikal 

Nilai   
Rata-rata Ketuntasan (%) 

1 
Kesungguhan 
mengikuti 
pembelajaran 

17 B 
3676 : 46 = 
80 

Kategori B= 36 
Kategori C= 10 
Kategori K= - 
36:46×100% = 
78% 

 
2 Penerimaan 

anggota kelompok 15 B 

3 
Keberanian 
menyampaikan 
gagasan dalam tim 
ahli 

15 B 

4 Etika berkomunikasi 
antar kelompok 16 B 

5 

Keberanian 
menyampaikan 
informasi dari tim 
ahli kepada 
kelompok asal 

16 B 

Jumlah 79  
Nilai 15,8 kategori B 

 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dipaparkan bahwa terjadi perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw 
dengan menggunakan kliping, berikut penjelasannya: Rata-rata aspek 
kesungguhan mengikuti pembelajaran adalah 17, masuk kategori B atau baik. Rata-
rata aspek penerimaan anggota kelompok adalah 15, masuk kategori B atau baik. 

Rata-rata aspek keberanian menyampaikan gagasan dalam tim ahli adalah 15, 

masuk kategori B atau baik. Rata-rata aspek etika berkomunikasi antar kelompok 

adalah 16, masuk kategori B atau baik.  Rata-rata aspek keberanian 

menyampaikan informasi dari tim ahli kepada kelompok asal adalah 16, masuk 
kategori B atau baik. Jika dirata-rata secara keseluruhan aspek aktivitas siswa 
adalah 15,8, masuk kategori B. Jumlah siswa yang memperoleh kategori B= 36 
(78%) , siswa yang memperoleh kategori C= 10 (22%),  siswa yang memperoleh 

kategori K= 0 siswa. (Data lengkap dapat dilihat pada lampiran) 
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Berdasarkan deskripsi di atas dapat dipaparkan bahwa terjadi 
perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 
jigsaw dengan menggunakan kliping, berikut penjelasannya: 

Pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan kelas dan melakukan 
apersepsi dengan mengajukan pertanyaaan kepada siswa tentang surat 
resmi. Siswa antusias menanggapi pertanyaan dari guru, juga ketika diminta 
memberikan pendapatnya tentang manfaat pembelajaran.  

Pada kegiatan inti, guru dan siswa melakukan curah pendapat tentang 
surat resmi. Selanjutnya siswa dibagi menjadi 6 kelompok asal dengan 
kemampuan heterogen. Tiap anggota kelompok asal mendapatkan tugas 
yang berbeda yaitu bagian-bagian surat. Anggota  dari 6 kelompok asal yang 
mendapatkan tugas yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang disebut 
kelompok ahli untuk menyelesaikan tugas yang diterima dengan baik dengan 
menggunakan media kliping. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke 
kelompok asalnya untuk mengajarkan materi yang telah dikuasai kepada 
kelompok asalnya sampai bisa, dilanjutkan tiap kelompok asal menyelesaikan 
LKS. Tiap kelompok asal mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer dan catatan yang dibuat 
guru terungkap terjadi perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran dengan 
model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping yaitu: Kerjasama 
siswa meningkat, siswa saling membantu dan berbagi dalam menggunakan 
media pembelajaran dan menyelesaikan LKS. Tidak ada siswa yang usil dan 
mengganggu temannya. Ini menunjukkan bahwa siswa menjaga etika 
berkomunikasi antar kelompok. Siswa yang  kurang bersungguh-sungguh 
mengikuti pembelajaran menjadi sangat bersungguh-sungguh mengikuti 
pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena guru menjelaskan manfaat dari 
membuat surat resmi untuk kehidupan sehari-hari, jadi ada penerapannya 
dalam kehidupan masa mendatang siswa kelak. Keberanian siswa dalam 

menyampaikan gagasan juga meningkat. Ini terbukti banyak siswa yang 
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menyampaikan gagasan diperkenankan membuat surat resmi pada karton 
besar, sehingga bisa dipajang di dalam kelas.  Siswa juga menggagas agar 
diperkenankan menggunakan komputer sekolah untuk menulis surat resmi 
tugas dari guru. 
 

1.1.3.3 Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat 
Siswa dengan diterapkannya Model Pembelajaran Jigsaw Menggunakan 
Kliping. 

Hasil Pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis surat 
dengan model pembelajaran jigsaw menggunakan kliping dapat dilihat pada 
tabel 4.5  berikut ini: 

Tabel  4.5 Hasil Tes Akhir Siklus 2 

Rentang Nilai Frekuensi Persentase 
(%) 

Nilai   Rata-
rata 

Ketuntasan 
(%) 

…. < 54 - - 3732 : 46 = 
83 

38:46×100% 
= 83% 

 
55 - 64 - - 
65 - 74 8 17 
75 -100 38 83 
Jumlah 46 100 

Nilai tertinggi 95  
Nilai terendah 66  

 
Berdasarkan tabel 4.5 hasil belajar menulis surat meningkat. 

Kelengkapan bagian surat, isi surat, bahasa, dan ejaan cukup baik. Hasil 
tindakan dalam siklus 2 menunjukkan bahwa sebanyak 38 (83%) siswa 
mencapai ketuntasan dalam menulis surat. Sedangkan 8 (17%) siswa masih 
belum tuntas. Rata-rata kelas sebesar 83, nilai tertinggi 95 dan terendah 66. 
(Data lengkap dapat dilihat pada lampiran) 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping ternyata sangat efektif 
untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi menulis surat 
terbukti anak lebih mudah mencerna pelajaran karena siswa mendapatkan 
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pengalaman nyata dan langsung bukan sekedar penjelasan dari guru. Mereka 
berusaha keras dan bekerja sama untuk menjadi anggota kelompok ahli yang 
baik.  

1.1.3.4 Refleksi Siklus 2 
Berdasarkan refleksi hasil pembelajaran menulis surat ini dapat 

dipaparkan kelebihan pada siklus 2 ini adalah: adanya peningkatan 
kesungguhan siswa dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar 
menulis surat dengan rata-rata kelas menjadi 83. Hal ini berarti ada 
peningkatan sebesar 10 dari siklus 1. Peningkatan hasil belajar ini karena 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis surat dilakukan dengan 
memanfaatkan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping. 
Pada siklus 2, pembelajaran yang dilaksanakan telah mencapai indikator 
kinerja yang ditetapkan, yakni rata-rata kelas lebih dari 75 dan tingkat 
pencapaian KKM mencapai 83% dari jumlah siswa.  

Keaktifan siswa dapat dilihat dari kesungguhan mengikuti pembelajaran 

meningkat, penerimaan anggota kelompok meningkat,  keberanian 
menyampaikan gagasan meningkat,  etika berkomunikasi antar kelompok 
meningkat,  keberanian menyampaikan informasi  juga meningkat dan dalam 
kategori baik selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 
jigsaw menggunakan kliping.  

  
1.2 Pembahasan Antar Siklus 
1.2.1 Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Surat dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Jigsaw Menggunakan Kliping 
Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw menggunakan 

kliping di kelas IV SD N Bakaran Kulon 01  materi menulis surat  menunjukkan aktivitas 
belajar siswa yang meningkat, perubahan perilaku belajar siswa, serta hasil belajar 
Bahasa Indonesia  materi surat meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono 
(2012:54) bahwa pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dapat meningkatkan aktivitas 
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belajar siswa secara kelompok maupun individu. Data perkembangan hasil belajar dari 
pembelajaran menulis surat dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Perkembangan Hasil Belajar dari Pembelajaran Menulis Surat 

No Rentang Nilai 
Jumlah Siswa 

Sebelum 
Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

1 …. < 54 12 3 - 
2 55 - 64 23 10 - 
3 65 - 74 1 12 8 
4 75 -100  10 21 38 
 Jumlah 2774 3362 3732 
 Rata-rata 60 73 83 
 Ketuntasan 22% 46% 83% 
 Nilai tertinggi 76 93 95 
 Nilai terendah 52 52 66 

 
Pembelajaran jigsaw menggunakan kliping ternyata dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Siswa yang biasanya kurang aktif tampak menjadi lebih aktif. 
Demikian pula siswa yang sudah jenuh dengan pembelajaran yang monoton dan tidak 
bervariasi. kembali lebih berkonsentrasi dan bersemangat. Hal ini senada dengan 
pendapat Hamalik (2000:108) bahwa manfaat dari media adalah: 1) menarik minat, 2) 
memberi gambaran yang jelas, 3) mempunyai tinjauan yang luas, dan 4) mendorong 
kreativitas siswa. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan 
diterima, yakni proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw 
menggunakan kliping dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Indonesia  materi 
surat siswa terbukti adanya peningkatan kesungguhan mengikuti pembelajaran, 
penerimaan anggota menyampaikan gagasan dalam tim ahli, etika berkomunikasi antar 
kelompok, dan keberanian menyampaikan informasi dari tim ahli kepada kelompok 
asal. 
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1.2.2 Hasil Pengamatan Tindakan Guru dan Perubahan Perilaku Siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat dengan Model 
Pembelajaran Jigsaw dengan Menggunakan Kliping 

Penerapan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dilakukan, terlihat bahwa siswa belajar dengan 
bersungguh-sungguh dan semangat yang tinggi, sehingga tujuan yang diharapkan 
tercapai. Maka dari pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw dengan 
menggunakan kliping menulis surat ini dapat mencapai tujuan instruksional yang 
ditetapkan dan dapat mencapai dampak pengiring yang diharapkan yaitu penanaman 
nilai kerjasama, toleransi, kerja keras, dan komunikatif. Hal ini senada dengan 
pendapat Joyce (2011:8) yang menyatakan bahwa model pembelajaran yang efektif 
selain mencapai tujuan instruksional juga dapat merumuskan dampak pengiring yang 
akan ditanamkan pada anak. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka pemanfaatan 
media kliping memang dapat menarik minat siswa untuk belajar dan menulis, sehingga 
siswa mempunyai tinjauan yang luas dalam menyelesaikan masalah mulai dari 
permasalahan yang mudah dan sederhana hingga yang kompleks. Implikasi dari 
penelitian ini bagi pendidik penerapan model pembelajaran jigsaw dengan 
menggunakan kliping dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan 
pembelajaran. Sedangkan bagi siswa dapat mengubah perilaku belajar siswa kelas IV 
SD N Bakaran Kulon 01, semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 secara signifikan.  
Dengan adanya keuntungan-keuntungan dari pemanfaatan model pembelajaran jigsaw 
dengan menggunakan kliping, maka hipotesis kedua yang dikemukakan diterima, yakni 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan 
kliping pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis surat terbukti dapat 
mengubah perilaku belajar siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 01, semester 1 tahun 
pelajaran 2012/2013. 
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1.2.3 Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat dengan 
diterapkannya Model Pembelajaran Jigsaw Menggunakan Kliping. 

Penerapan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dalam 
menulis surat dapat meningkatkan hasil belajar menulis surat siswa. Hal ini terbukti 
bahwa hasil menulis surat siswa lebih baik dari kondisi awal sebelum penerapan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping. Peningkatan hasil belajar ini mulai 
dari siklus 1 maupun 2. Hasil belajar siswa dalam siklus 1 baik dari segi kelengkapan 
bagian surat, isi surat,  bahasa dan ejaan meningkat menjadi baik. Hasil belajar siswa 
yang lulus KKM 75 sebanyak 38 (83%) dan hanya 8 siswa yang belum mencapai KKM. 
Rata-rata kelas dari pra siklus, siklus 1, hingga siklus 2 meningkat dari 60, menjadi 73, 
dan 83. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran jigsaw 
dengan menggunakan kliping dapat meningkatkan hasil belajar menulis surat pada 
siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 01 semester 1/2012-2013 secara signifikan. 

Dengan demikian hipotesis ketiga diterima yakni, pembelajaran dengan 
penerapan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dapat 
meningkatkan hasil belajar menulis surat pada siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 01 
semester 1/2012-2013. 

Implikasinya adalah  melalui penggunaan model pembelajaran jigsaw dengan 
menggunakan kliping aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia menulis surat siswa 
kelas IV meningkat. Oleh karena itu model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan 
kliping dapat digunakan guru dalam pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 


