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ABSTRAK 

Hamdani, Verra. 2019. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Fikih Dengan 

Menerapkan Strategi Pembelajaran Jigsaw (Penelitian Tindakan Kelas 

Pada Siswa Kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo). 

Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Drs. 

Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata kunci: Jigsaw, Prestasi Belajar, Fikih, Keaktifan Belajar Siswa.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya prestasi belajar 

dan keaktifan siswa pada mata pelajaran Fikih kelas VIII di MTs Sulamul 

Huda Siwalan Mlarak Ponorogo. Hal ini disebabkan karena pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar terhadap materi 

dikarenakan metode yang digunakan monoton, serta rendahnya prestasi belajar 

siswa, sehingga pada saat pembelajaran 70% siswa belum sepenuhnya 

berpartisipasi aktif didalam kelas. Untuk   mengatasi   permasalahan   tersebut   

maka   peneliti   melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) di kelas tersebut 

dengan menerapkan Strategi Pembelajaran Jigsaw. 

Tujuan penelitian ini adalah (1.) Untuk menjelaskan besaran peningkatan 

prestasi belajar Fikih siswa kelas VIII dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran Jigsaw di MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo. (2.) 

Untuk menjelaskan besaran peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Fikih kelas VIII dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Jigsaw di MTs 

Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII 

MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo yang berjumlah 21 siswa. 

Dari analisis data ditemukan (1.) Hasil prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada siklus I 52%, 

meningkat pada siklus II menjadi 90%. (2. )  Has i l keakt ifan be la jar  s isw a  

menga la mi pen ingkatan,  ha l in i d ibukt ikan dengan adanya  

pen ingkatan pada s ik lus I  kategori tinggi 24%, sedang 43%, rendah 33%, 

meningkat pada siklus II menjadi katogori tinggi 86%, sedang 14%. Dengan 

demikian, pembelajaran Fikih dengan Jigsaw yang mampu meningkatkan 

keaktifan belajar dan prestasi belajar adalah sebagai berikut: a) Membagi 

kelompok belajar siswa, b) Membagi materi pembelajaran, c) Diskusi dengan 

kelompok ahli, d) kembali kepada kelompok asal untuk berdiskusi kembali.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

       Pendidikan merupakan sebagian proses perubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan penelitian.
1
 Pendidikan juga merupakan bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
2
 

 Prestasi belajar adalah perubahan perilaku peserta didik sehingga ia 

memperoleh perilaku yang baru, menetap, fungsional, positif, dan sebagainya. 

Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran atau prestasi belajar adalah 

perilaku secara keseluruhan yang mencakup sebagai aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.
3
 Pengertian prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, prestasi belajar adalah adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
4
 

Hamdani mengemukakan prestasi belajar di bidang pendidikan adalah 

hasil dari pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, afektif, 

                                                             
1
 Basuki As‟adie & Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Ponorogo, STAIN 

PO PRESS, 2007), 36. 
2 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT ALMA‟ARIF, 1947), 20.  
3 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 51.  

 4 DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 895.  
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dan psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan instrument tes atau instrumen yang relevan. Jadi, prestasi 

belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.
5
 Salah satu mata 

pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari adalah Fikih.  

Fikih secara bahasa adalah faham atau aliran. Adapun menurut istilah 

adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara‟ yang pada perbuatan 

anggota diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci. Hukum 

mempelajari Fikih atau belajar ilmu Fikih yaitu fardu „ain, sekedar untuk 

mengetahui ibadah yang syah atau tidak. Tujuan untuk belajar ilmu Fikih 

untuk mendapat keridhaan Allah Swt. yang menjadi jalan kebahagiaan dunia 

akhirat.
6
   

Menurut pengertian lain Fikih adalah segala hukum syara‟ yang diambil 

dari kitab Allah Swt. dan Sunnah Rosul Saw. dengan jalan mendalamkan 

faham dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan istimbath. Selain itu 

Fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari 

dalil-dalil yang tasfhy.
7
 

Prestasi belajar Fikih sangat penting sekali untuk kebutuhan sehari-hari, 

salah satu Madrasah yang mempelajari Fikih yaitu Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Sulamul Huda. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sulamul Huda Siwalan 

adalah salah satu dari sekian banyak Lembaga pendidikan formal di Ponorogo 

                                                             
5 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 138.  
6 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: PT Sinar Algensindo, 1996), ii.  
7 Hasbi Ahs Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1970), 1.  



 

 
 

yang merupakan tempat para siswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

melalui proses pembelajaran yang berlangsung, salah satunya yaitu Fikih. 

Akan tetapi, yang terjadi memperlihatkan banyak sekali kekurangan dalam 

proses pembelajaran Fikih di MTs Sulamul Huda terutama kelas VIII. Seperti 

pada waktu proses pembelajaran berlangsung terdapat peserta didik yang 

tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi, kurangnya keaktifan 

siswa dalam belajar terhadap materi dikarenakan metode yang digunakan 

monoton, serta rendahnya prestasi belajar siswa, sehingga pada saat 

pembelajaran 70% siswa belum sepenuhnya berpartisipasi aktif didalam 

kelas. 

Hasil belajar Fikih siswa kelas VIII memiliki nilai rata-rata yang rendah, 

kurang dari 75 sehingga tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. 

Hasil tersebut ditunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas VIII di MTs 

Sulamul Huda mata pelajaran Fikih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari 

data hasil ulangan semester ganjil bahwa hanya 9 siswa yang tuntas atau 

44,4% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 12 orang atau 55,5% dari 21 

siswa di kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan. Berdasarkan dari fakta-fakta 

tersebut, maka perlu diadakan perbaikan agar hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Rendahnya hasil belajar dan keaktifan siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
8
 

Pada dasarnya, hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh siswa 

merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang 

                                                             
8 Hasil wawancara guru mata pelajaran Fikih, MTs Sulamul Huda Siwalan, Jamali, 20 

Februari 2019, 11:30 WIB. 



 

 
 

mempengaruhi prestasi belajar menurut Hamdani strategi belajar mengajar 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

di antaranya: inteligensi, faktor jasmani atau fisiologi, sikap minat bakat, dan 

motivasi. Adapun faktor eksternal diantaranya: keadaan keluarga, keadaan 

sekolah, lingkungan masyarakat, dan model pembelajaran.
9
  Oleh karena itu, 

pengenalan guru terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa penting sekali artinya, dalam rangka membantu siswa mencapai 

prestasi belajar seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuanya masing-

masing. 

Model pembelajaran merupakan serangkaian proses atau kegiatan 

dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berdasarkan teori 

pengembangan yang telah ada.
10

 Salah satu metode pembelajaran yang efektif 

untuk diterapkan di dalam kelas adalah model pembelajaran Kooperatif.   

Model pembelajaran kooperatif sangatlah banyak dan berfariasi, antara 

lain: model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD), model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT), serta masih banyak yang 

lainnya. Peneliti memilih menggunakan Strategi Kooperatif Tipe Jigsaw 

karena cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa serta meningkatkan 

prestasi belajar siswa, terutama dalam pelajaran Fikih. Jigsaw pertama kali 

dikembangkan dan di uji cobakan oleh Elliot Aronson dkk di Universitas 

                                                             
9
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 139-144. 

10 Ibid., 24.   



 

 
 

Texas, kemudian diadaptasi oleh Slavin dkk. di Universitas John Hopkin. 

Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi 

yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan meteri 

tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian.
11

 Kelebihan strategi ini 

adalah mampu mengembangkan hubungan antar pribadi positif di antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda, menerapkan 

bimbingan secara teman, serta penerimaan terhadap perbedaan individu yang 

besar.
12

 

Berdasarkan  uraian di atas peneliti tertarik menggunakan Strategi 

Pembelajaran Jigsaw dalam pelajaran Fikih pada siswa kelas VIII MTs 

Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo.  Peneliti berharap Strategi 

Pembelajaran Jigsaw mampu memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa dan keaktifan siswa. Selain itu, dapat mencapai ketuntasan belajar 

siswa, pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa aktif selama proses 

pembelajaran dan siswa mudah mengingat materi yang diajarkan. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: UPAYA 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR FIKIH DENGAN 

MENERAPKAN STRATEGI PEMBELAJARAN JIGSAW (Penelitian 

Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan 

Mlarak Ponorogo).  

 

                                                             
11 Hisyam Zaini, Strategi pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD Center for Teaching 

Staff Development, 2002), 56.  
12 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 347.  

 



 

 
 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Guru masih setia menggunakan metode ceramah. 

b. Siswa cenderung asik bermain sendiri, dan tidak memperhatikan guru 

saat mengajar.  

c. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam pelajaran Fikih.  

d. Kurang aktif nya siswa dalam belajar. 

2. Pembatasan Masalah  

a. Prestasi belajar siswa yang rendah  

b. Keaktifan belajar siswa  

 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa mata pelajaran Fikih kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak 

Ponorogo?  

2. Apakah strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa 

mata pelajaran Fikih kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak 

Ponorogo?   

 

 

 



 

 
 

D. Tujuan Penelitian  

       Dalam sebuah penelitian, penentuan tujuan merupakan hal yang sangat 

penting. Karena menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Dengan 

rumusan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menjelaskan besaran peningkatan prestasi belajar Fikih siswa kelas 

VIII dengan menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw di MTs Sulamul 

Huda Siwalan Mlarak Ponorogo.  

2. Untuk menjelaskan besaran peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Fikih kelas VIII dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Jigsaw di MTs Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo. 

 

E. Kontribusi Hasil Penelitian  

Kontribusi Penelitian Tindakan Kelas dapat dilihat baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut:   

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan 

pemikiran kepada para ahli dalam mengembangkan tujuan pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Studi Materi Fikih di MTs-

MA.   

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa (peserta didik):  

1).  Siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. 



 

 
 

2). Siswa dapat meningkatkan prestasi belajar dengan baik melalui  

penerapan strategi pembelajaran Jigsaw. 

3). Siswa dapat bereran aktif saat pembelajaran berlangsung. 

b. Bagi pendidik:  

1). Pendidik dapat menambah wawasan tentang metode pembelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2). Pendidik dapat menerapkan rencana pembelajaran yang lebih aktif, 

efektif dan efisien. 

3). Sebagai acuan dalam menyusun program untuk keaktifan belajar 

dalam proses pembelajaran Fikih yang baik. 

4). Pendidik dapat mengetahui prestasi belajar siswa.  

c. Bagi MTs Sulamul Huda:  

1). Mendapat informasi tentang Strategi Pembelajaran Jigsaw yang 

nantinya dapat diterapkan dikelas lain. 

2). Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih serta 

meningkatkan mutu pendidikan.  

3). Menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran kepada 

pendidik bidang studi Fikih sehingga pelaksanaan pembelajaran 

semakin bervariatif. 

4). Serta dengan adanya penelitian ini para guru bisa termotivasi untuk 

lebih mendalami strategi pembelajaran yang lainnya terutama 

strategi pembelajaran Jigsaw.  

d. Bagi peneliti yang akan datang :  



 

 
 

1). Sebagai acuan untuk bahan pertimbangan penelitian yang akan 

datang.  

2).  Sebagai referensi untuk melakukan penelitian.  

 3). Serta sebagai telaah terdahulu. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

       Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I, dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, dalam bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

BAB III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi 

objek penelitian, setting penelitian, variabel yang diamati, prosedur 

penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

BAB IV, dalam bab ini berisi tentang temuan dari hasil penelitian 

tindakan kelas yang meliputi, gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan per-siklus, proses analisis data per-siklus dan pembahasan. 

BAB V, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok bahasan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelittian sebagai masukan. 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

       Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah berikiut ini:  

1. Skripsi yang dilakukan oleh Alif Hermawan, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 

2018, dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Al-

Qur’an Dengan Metode Halaqah Pada Siswa Kelas IV Madin Al-Islam 

Gandukepuh. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Metode halaqah 

dapat meningkatakan prestasi belajar siswa dalam tes lisan dan tes tulis pada 

mata pelajaran Al-Qur’an, Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil 

penelitian setiap siklus, dari dilihat data hasil tes lisan menghafal surat Ad-

Dhuha pada siklus satu siswa yang tuntas ada 0 siswa dengan presentase 

0%, pada siklus dua meningkat siswa yang tuntas menjadi 4 siswa dengan 

presentase 33%, dan siklus tiga meningkat siswa yang tutas mencapai 8 

siswa dengan presentase 67%. Sedangkan dalam tes tulis, siklus satu siswa 

yang tuntas ada 0 siswa dengan presentase 0%, pada siklus dua meningkat 

siswa yang tuntas menjadi 4 siswa dengan presentase 33%, dan siklus tiga 

meningkat siswa yang tuntas mencapai 10 siswa dengan presentase 83%. (2) 

Metode halaqah dapat meningkatakan kedisiplinan siswa pada mata 

10 



 

 
 

pelajaran Al-Qur’an, Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil penelitian 

setiap siklus, dapat dilihat data hasil siklus satu siswa yang tuntas 4 siswa 

dengan presentase 33%, pada siklus dua meningkat menjadi 6 siswa dengan 

presentase 50%, dan siklus tiga meningkat menjadi 9 siswa dengan 

presentase 75%. (3) Metode halaqah dapat meningkatakan keaktifan siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur’an. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil 

penelitian setiap siklus, dapat dilihat data hasil siklus satu siswa yang tuntas 

5 siswa dengan presentase 42%, pada siklus dua meningkat menjadi 6 siswa 

dengan presentase 50%, dan siklus tiga meningkat menjadi 9 siswa dengan 

presentase 75%.  

Terdapat persamaan antara penalitian terdahulu yaitu sama-sama 

meneliti prestasi belajar. Terdapat perbedaan yaitu peneliti Alif Hermawan 

menggunakan Mata Pelajaran Al-Qur’an dengan Metode Halaqah 

sedangkan peneliti menggunakan Mata Pelajaran Fikih dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Jigsaw.    

2. Skripsi yang dilakukan oleh Indah Ernawati, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 

2017, Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Fikih Pokok Bahasan 

Zakat Melalui Strategi Teams Games Turnaments (TGT). Dari hasil tersebut 

diketahui keaktifan siswa pada siklus 1 (75%), siklus 2 (80%), dan siklus 3 

(90%). Dan dilihat dari kerjasama siswa dalam pembelajaran siklus 1 (50%), 

siklus 2 (90%), siklus 3 (95%). Sedangkan dari hasil belajar siklus 1 (25%), 

sikuls 2 (65%), siklus 3 (95%).  



 

 
 

Terdapat persamaan antara penalitian terdahulu yaitu sama-sama 

meneliti pelajaran Fikih. Perbedaan terdapat pada strategi yang digunakan, 

peneliti Indah Ernawati menerapkan Strategi Teams Games Turnaments 

(TGT) sedangkan peneliti menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw.    

3. Skripsi yang disusun oleh Bima Prima Panggayuh dengan judul: 

“Implementasi Pembelajaran Kooperatif Pada Mata Pelajaran pendidikan 

Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo”. Persamaan 

pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-

sama membahas pembelajaran kooperatif. Terdapat perbedaanya adalah 

dalam bahasan skripsi terdahulu membahas pelajaran pendidikan agama 

Islam, sedangkan penulis membahas pelajaran Fikih. 

4. Skripsi yang disusun oleh Luthfiana Masruroh, Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo, dengan judul: “Korelasi Gaya Belajar dengan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VB SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. Hasil penelitian ditemukan bahwa gaya belajar siswa kelas VB 

SD Ma‟arif Ponorogo bervariasi hal ini dipaparkan dengan a) berkategori 

visual dengan persentase 20,59% sebanyak 7 responden dari 34 responden, 

b) Kategori auditori dengan persentase 47,05% sebanyak 16 responden dari 

34 responden, c) kategori kinestetik dengan persentase 26,47% sebanyak 9 

responden dari 34 responden, d) Kategori visual auditori dengan persentase 

2,95% sebanyak 1 responden dari 34 responden, e) kategori auditori 

kinestetik dengan persentase 2,95% sebanyak 1 responden dari 34 



 

 
 

responden. Prestasi belajar siswa kelas VB SD Ma‟arif Ponorogo adalah 

yang kategori baik dengan persentase 17,64% sebanyak 6 responden dari 34 

responden, Sedangkan kategori cukup dengan persentase 64,70% sebanyak 

22 responden dari 34 responden dan kategori kurang 17,64% sebanyak 6 

responden dari 34 responden. 

Terdapat persamaan antara penalitian terdahulu yaitu sama-sama 

meneliti prestasi belajar. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan, 

peneliti Luthfiana Masruroh menggunakan metode kuantitatif sedangkan 

peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas.  

5. Skripsi yang disusun oleh Aminatus Sa‟adah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul: “Hubungan Minat Belajar 

Dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil penelitian ditemukan bahwa 

minat belajar siswa kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan 

adalah cukup dengan nilai berkisar 39-48 dengan persentasi 70%. Keaktifan 

belajar siswa kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan adalah 

cukup dengan nilai berkisar 61-73 dengan persentase 60%. Terdapat 

korelasi yang signifikan antara minat belajar dengan keaktifan belajar siswa 

kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan, pada taraf 5% ro = 0,458 

dan rt = 0,444. Sehingga ro > rt maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Terdapat persamaan antara penalitian terdahulu yaitu sama-sama 

meneliti keaktifan belajar. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan, 



 

 
 

peneliti Aminatus Sa‟adah menggunakan metode kualitatif sedangkan 

peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas.  

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

NO. JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Peningkatan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Dengan 

Metode Halaqah Pada 

Siswa Kelas IV Madin 

Al-Islam Gandukepuh 

Meneliti prestasi 

belajar, 

menggunakan 

metode Penelitian 

Tindakan Kelas  

Mata Pelajaran 

Al-Qur’an dengan 

Metode 

pembelajaran 

yang dipakai 

Halaqah, serta 

objek yang diteliti 

(Madin)  

2. Upaya Meningkatkan 

Proses dan Hasil Belajar 

Fikih Pokok Bahasan 

Zakat Melalui Strategi 

Teams Games 

Turnaments (TGT) 

Meneliti pelajaran 

Fikih, 

menggunakan 

metode Penelitian 

Tindakan Kelas 

Strategi Teams 

Games 

Turnaments 

(TGT) 

3. Implementasi 

Pembelajaran Kooperatif 

Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

di SMA Muhammadiyah 

1 Ponorogo 

Membahas 

pembelajaran 

kooperatif 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam, 

metode penelitian 

yang digunakan 

kualitatif, serta 

objek yang diteliti 

(SMA)   

4.  Korelasi Gaya Belajar Meneliti prestasi Metode penelitian 



 

 
 

dengan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VB SD 

Ma‟arif Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

belajar  yang digunakan 

kuantitatif, serta 

obyek yang 

diteliti (SD)  

5. Hubungan Minat Belajar 

Dengan Keaktifan 

Belajar Siswa Kelas IV 

MI Terpadu Nurul Amal 

Parang Magetan Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Meneliti keaktifan 

belajar  

Metode penelitian 

yang digunakan 

kualitatif, serta 

obyek yang 

diteliti (MI)  

 

 

B. Landasan Teori  

1. Prestasi Belajar  

a. Pengertian prestasi belajar  

       Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri individu banyak sekali 

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar.
13

 

Slameto mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

                                                             
13 Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), 78.  



 

 
 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
14

 Belajar merupakan upaya untuk 

merubah tingkah laku, belajar ditekankan bagaimana agar bisa merubah 

perilaku. Dengan perubahan perilaku seseorang akan menjadi lebih 

menguasai berbagai masalah dan bisa mencari solusi pemecahan 

permasalahan. Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Gunawan dan 

Darmani bahwa belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisma 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.
15

 

Menurut Nandang Kosasih dan Dede Sunarma bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui proses latihan dan interaksi 

dengan lingkungannya dalam upaya melakukan perubahan dalam dirinya 

secara menyeluruh baik berupa pengalamn, sikap dan perilaku.
16

 Belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseotang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
17

  

Belajar dapat diartikan juga sebagai perubahan perilaku yang terjadi 

melalui pengalaman. Segala perubahan perilaku baik yang berbentuk 

kognitif, afektif, maupun psikomotor, dan terjadi karena proses 

pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Perubahan-

                                                             
14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bhineka Cipta, 

2010), 2.  
15 Gunawan dan Darmani, Model dan Strategi Pembelajaran Aktif dan Menyenangkan, 

(Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018), 3.  
16

 Nandang Kosasih dan Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan (Bandung: ALFABETA, 2003), 10.  
17

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 119.  



 

 
 

perubahan perilaku yang terjadi secara insting atau terjadi karena 

kematangan, atau perilaku yang terjadi secara kebetulan, tidak termasuk 

belajar.
18

  

Menurut Mustaqim dan Wahib sebagaimana dikutip oleh Donni Juni 

Priansa belajar adalah proses aktif, bukan hanya aktivitas yang tampak 

(seperti gerak badan), melainkan juga aktivitas mental (seperti proses 

berpikir, mengingat, dan sebagainya). Belajar juga merupakan usaha 

untuk mengatasi ketegangan psikologis. Apabila orang ingin mencapai 

tujuan, dan ternyata mendapatkan rintangan, hal ini menimbulkan 

ketegangan. Ketegangan itu berkurang apabila rintangan tersebut diatasi. 

Usaha mengatasi rintangan inilah yang dinamakan belajar.
19

  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat 

interaksi individu terhadap lingkungan. Perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang 

dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa dapat 

diketahui kedudukan anak di kelas, apakah anak itu termasuk kelompok 

                                                             
18 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 112.  
19 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 55.  



 

 
 

anak yang pandai, sedang atau kurang. Prestasi belajar sesuai dengan 

tingkat keberhasilan memahami suatu pelajaran yang dinyatakan 

berbentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses 

belajar mengajar.
20

 

Prestasi belajar adalah perubahan perilaku siswa sehingga ia 

memperoleh perilaku yang baru, menetap, fungsional, positif, dan 

sebagainya. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran atau prestasi 

belajar adalah perilaku secara keseluruhan yang mencakup sebagai aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
21

 Pengertian prestasi belajar dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar adalah adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru.
22

 

Hamdani mengemukakan prestasi belajar di bidang pendidikan 

adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor 

kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau 

instrument yang relevan. Jadi, prestasi belajar adalah hasil pengukuran 

dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf 

                                                             
20 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 119. 
21 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 51.  

 22 DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 895.  



 

 
 

maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap 

anak pada periode tertentu. 
23

  

Prestasi belajar merupakan perubahan perilaku individu. Perubahan 

perilaku sebagai hasil dari sebagai hasil pembelajaran atau preatasi 

belajar ialah perilaku secara keseluruhan yang mencangkup aspek 

kognitif, afektif dan motorik. Pada dasarnya indikator prestasi belajar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku yang mencakup 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
24

 

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah tolak ukur ataupun hasil belajar siswa yang diperoleh 

selama proses belajar berlangsung. Prestasi belajar akan terlihat 

berdasarkan perubahan perilaku siswa sebelum dan sesudah belajar.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

       Dalam pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempegaruhi prestasi belajar siswa 

tersebut, karena sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam 

rangka pencapaian prestasi belajar yang diharapkan.
25

 Pada dasarnya, 

hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh siswa merupakan hasil 

interaksi dari berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor 

internal. Oleh karena itu, pengenalan guru terhadap faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali artinya, dalam 

                                                             
23 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 138.  
24 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: ALFABETA, 2014), 

289.  
25 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 119-120. 



 

 
 

rangka membantu siswa mencapai prestasi belajar seoptimal mungkin 

sesuai dengan kemampuanya masing-masing.
26

 

Berhasil tidaknya siswa dalam belajar disebabkan oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yang berasal dari 

dalam diri siswa yang belajar dan dari luar dirinya. Dalyono dikutip 

dalam bukunya Donni Juni Priansa mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal (kesehatan, 

inteligensi dan bakat, minat, motivasi, cara belajar) dan faktor eksternal 

(keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar).
27

 Faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dibagi menjadi dua yaitu faktor 

Internal dan faktor Eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa, faktor ini 

antara lain sebagai berikut:  

a) Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya.  

b) Faktor jasmaniyah atau faktor fisiologis  

Kondisi jasmaniyah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

 

 

                                                             
26 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 139. 
27 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 44.  



 

 
 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak 

acuh.  

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu kecenderungan 

untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus 

menerus.   

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

f) Motivasi    

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu.  

2) Faktor Eksternal  

       Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial 

dan lingkungan non sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial 

adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, teman-teman sekelas, 

rumah tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, dan lain-lain. Adapun 

yang termasuk dalam lingkungan non sosial adalah gedung sekolah, 

tempat tinggal, dan waktu belajar.  

 

 



 

 
 

a) Keadaan keluarga  

        Menurut Slameto sebagaimana dikutip oleh Hamdani 

menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama 

dan utama.  

b) Keadaan sekolah  

        Sekolah merupakan pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa.  

c) Lingkungan masyarakat  

Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam 

proses pelaksanaan pendidikan.
28

 

d)  Model pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran berdasarkan teori pengembangan tang telah ada.
29

 

Salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk diterapkan di 

dalam kelas adalah model pembelajaran Kooperatif Type Jigsaw, 

berikut adalah penjelasannya:  

(1)   Pengertian pembelajaran kooperatif  

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

                                                             
28 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 139-144.  
29 Ibid., 24.   



 

 
 

Pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu bentuk 

pembelajran yang berdasarkan paham kontruktivis. Dalam 

pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan 

dengan sejumlah sisa kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap anggota harus bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran.
30

 

Menurut Slavin sebagaimana dikutip oleh Hamdani 

tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok 

tradisional yang menerapkan sistem kompetensi, yaitu 

keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang 

lain. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan 

situasi, yaitu keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok.
31

   

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran aktif 

yang menekankan aktivitas siswa Bersama-sama secara 

berkelompok dan tidak individual. Siswa secara 

berkelompok mengembangkan kecakapan hidupnya, seperti 

menemukan dan memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, berpikir logis, berkomunikasi efektif, dan 

bekerja sama. Pembelajaran kooperatif mengacu kepada 

kaidah pembelajaran yang melibatkan siswa dengan 

                                                             
30

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.  
31 Ibid., 32. 



 

 
 

berbagai kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil guna untuk mencapai satu tujuan yang sama. 

Sasarannya adalah tahap pembelajaran yang maksimum 

bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk teman-teman 

lain dalam berkelompok. Pembelajaran kooperatif 

menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif 

dalam kelompok. Hal ini akan memungkinkan terjadinnya 

penggabungan dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana 

yang tidak tertekan.
32

 

Pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan 

bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan 

partisipasi aktif dalam kelompok kecil membantu siswa 

belajar keterampilan sosial, sementara itu bersamaan 

mengembangkan sikap demokrasi dan keterampilan berpikir 

logis.
33

 Menurut Zamroni sebagaimana dikutip oleh Trianto 

mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar 

kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan 

Pendidikan khususnya dalam wujud input pada level 

individual.
34

 Beberapa pakar menyatakan ada tiga tujuan 

utama model pembelajaran kooperatif ini, yakni hasil 

                                                             
32 Lukmanul Hakiim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 

2008), 53-54.   
33 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 176.  
34 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, Konsep, Landasan dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), 57.  



 

 
 

belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial.
35

 

(2) Jigsaw   

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan 

oleh Elliot Aronson dkk di Universitas Texas, kemudian 

diadaptasi oleh Slavin dkk di Universitas John Hopkin. 

Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk 

digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian dan meteri tersebut tidak 

mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini 

adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan 

sekaligus mengajarkan kepada orang lain.
36

 

Jigsaw didesain untuk meningkatkan tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya dan pembelajaran orang 

lain. Selain itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, 

secara mandiri dituntut untuk memiliki saling 

kebergantungan yang positif (saling memberi tahu) terhadap 

teman sekelompoknya. Siswa tidak hanya mempelajari materi 

yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok 

lain.
37

  

                                                             
35 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 157.  
36

 Hisyam Zaini, Strategi pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD Center for Teaching 

Staff Development, 2002), 56.  
37 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 37.  



 

 
 

Jigsaw merupakan strategi yang digunakan untuk 

mengaktifkan siswa. Dengan jigsaw semua siswa akan 

memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Jigsaw ini 

digunakan dalam pembelajaran secara berkelompok. Dimana 

siswa dijadikan beberapa kelompok sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas.
38

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa dibagi 

menjadi kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-6 anggota. 

Kelompok terdiri atas siswa-siswa yang heterogen dan 

mereka bekerja sama, dan tiap-tiap anggota saling memiliki 

kebergantungan positif serta tanggung jawab atas ketuntasan 

bagian materi pelajaran yang harus dipelajari.
39

 

Siswa-siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas 

kooperatifnya dalam: (a) belajar dan menjadi ahli dalam sub 

topik bagiannya; (b) merencanakan cara mengajarkan sub 

topik bagiannya kepada anggota kelompoknya semula. 

Setelah itu, siswa tersebut kembali lagi kepada kelompok 

masing-masing sebagai “ahli” dalam sub topiknya dan 

mengajarkan informasi penting dalam sub topik tersebut 

kepada temannya. Ahli dalam sub topik lainnya juga 

bertindak serupa. Dengan demikian seluruh siswa 

bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaannya 

                                                             
38 Gunawan dan Darmani, Model dan Strategi Pembelajaran Aktif dan Menyenangkan, 

(Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018), 83-84.  
39 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 37.  



 

 
 

terhadap materi yang ditugaskan oleh guru. Oleh karena itu, 

setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara 

keseluruhan.
40

  

(3) Keunggulan jigsaw 

(a) Mampu mengembangkan hubungan positif di antara 

siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. 

(b) Menerapkan bimbingan secara teman. 

(c) Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi.  

(d) Memperbaiki kehadiran. 

(e) Penerimaan terhadap perbedaan individu yang besar.  

(f) Sikap apatis berkurang. 

(g) Pemahaman materi lebih mendalam. 

(h) Meningkatkan motivasi belajar.
41

 

(4)  Kelemahan jigsaw  

(a) Jika guru mengingatkan siswa untuk menggunakan 

keterampilan kooperatif dalam kelompok, sering 

kelompok tersendat dalam diskusi.  

(b) Jika jumlah anggota kelompok kurang akan 

menimbulkan masalah, misalnya jika ada anggota yang 

hanya membonceng dan menyelesaikan tugas-tugas dan 

pasif dalam diskusi.  

                                                             
40 Ibid., 92.  

41 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 347.  



 

 
 

(c) Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan 

ruang belum terkondisi dengan baik sehingga perlu 

waktu untuk mengubah posisi yang dapat menimbulkan 

suasana yang tidak nyaman.
42

 

2. Keaktifan 

a. Pengertian  

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat atau sibuk. Kata 

keaktifan juga bisa berarti kegiatan dan kesibukan. Yang dimaksud 

dengan keaktifan disini adalah bahwa pada waktu pendidik mengajar ia 

harus mengusahakan agar siswanya aktif jasmani maupun rohani.
43

  

Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang menghubungkan 

suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan 

dan aktif mengemukakan pendapat. Dalam membangun pengetahuannya, 

siswa harus aktif untuk mengikuti kegiatan belajar. Apabila belum paham 

terhadap materi hendaknya siswa aktif bertanya kepada guru.
44

 

Keaktifan belajar yang dialami oleh siswa berhubungan dengan 

segala aktivitas yang terjadi, baik secara fisik maupun non fisik. 

Keaktifan akan menciptakan situasi belajar yang aktif. Belajar yang aktif 

adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa, 

baik secara fisik, mental intelektual, maupun emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

                                                             
42 Ibid., 347.  
43 Sriyono dkk, Teknik Mengajar Dalam CBSA, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 75.  
44 Agus Suprijono, Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), 10. 



 

 
 

afektif, dan psikomotorik. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa 

untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal.
45

 

Indikator keaktifan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) 

merespon motivasi yang diberikan oleh guru, b) membaca atau 

memahami masalah yang terdapat dalam lembar kerja siswa (LKS),  c)  

menyelesaikan  masalah  atau menemukan jawaban dan cara untuk 

menjawab, d) mengemukakan pendapat, e) berdiskusi atau bertanya antar 

peserta didik maupun guru, f) mempresentasikan hasil kerja  kelompok,   

g)  merangkum   materi yang telah didiskusikan. Selain itu indikator 

keaktifan siswa dapat dilihat dari: a) perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru, b) kerjasamanya dalam kelompok, c) kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli, d) kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat    dalam    kelompok    asal,    e) memberi 

kesempatan berpendapat kepada temannya dalam kelompok, f) 

mendengarkan  dengan  baik  ketika teman berpendapat, g) memberi 

gagasan yang cemerlang,  h) membuat  perencanaan  dan pembagian  

kerja  yang  matang,  i) keputusan berdasarkan pertimbangan anggota  

yang  lain,  j)  memanfaatkan potensi anggota kelompok, k) saling 

membantu dan menyelesaikan masalah.
46

 

Dari pendapat di atas maka peneliti menentukan indikator keaktifan 

belajar siswa sebagai berikut: a) perhatian siswa terhadap penjelasan 

                                                             
45 Euis Karwati, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: Alfabeta, 2014), 

152. 
46 Rizka Vitasari, “Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika melalui Model 

Problem Bassed Learning Siswa Kelas V SD Negeri Kutosari” Edukasi, (Januari, 2018), 2-3. 



 

 
 

guru, b) memahami masalah yang diberikan oleh guru, c) kemampuan 

siswa mengemukakan pendapat, d) berdiskusi dengan kelompok, e) 

mempresentasikan hasil diskusi. Keaktifan belajar siswa tersebut akan 

mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai. 

b. Bentuk-bentuk keaktifan belajar  

Paul B. Diedrich sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rohani, setelah 

mengadakan penyelidikan, menyimpulkan terdapat 177 macam kegiatan 

siswa yang meliputi aktifitas jasmani dan aktifitas jiwa, antara lain 

sebagai berikut:  

1) Visual activites, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain, dan sebagainya.  

2) Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, 

dan sebagainya.  

3) Listening activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato, dan sebagainaya.  

4) Writting activities, menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, 

menyaring, dan sebagainya.  

5) Drawing activities, menggambar: membuat grafik, peta, diagram, 

pola, dan sebagainya. 

6) Motor activities, melakukan percobaan, membuat kontruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya.  



 

 
 

7) Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan 

sebagainya.  

8) Emmosional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tengang, gugup, dan sebagainya.
47

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar  

Menurut Gagne dan Briggs sebagaimana dikutip oleh Oemar 

Hamalik faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar diantaranya:  

1) Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka 

dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa).  

3) Mengingatkan kompetensi belajar terhadap siswa. 

4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari).  

5) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya.  

6) Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

7) Memberikan umpan balik (feed back).  

8) Melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur.  

9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran.
48

 

 

                                                             
47

 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Sebuah Pengantar Menuju Guru Profesional), 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10-11. 
48 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandunng: Bumi Aksara, 2011), 154.  



 

 
 

C. Kerangka Berfikir  

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, dapat diajukan 

kerangka berfikir penekitian sebagai berikut:  

1. Jika pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw bisa 

berjalan dengan baik, maka prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

Fikih di MTs Sulamul Huda tahun pelajaran 2018/2019 akan semakin 

meningkat.  

2. Jika pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw bisa 

berjalan dengan baik, maka keaktifan siswa dalam belajar mata pelajaran 

Fikih di MTs Sulamul Huda tahun pelajaran 2018/2019 akan semakin 

meningkat. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berfikir yang dikembangkan diatas, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

1. Terdapat peningkatan penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Fikih di MTs Sulamul 

Huda tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 80%.  

2. Terdapat peningkatan penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran Fikih di MTs Sulamul 

Huda tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 80%.  

  

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas  

Penelitian ini merupakan Penenlitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

memfokuskan pada peningkatan prestasi belajar siswa. Dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini yang menjadi objek tindakan kelas adalah menyangkup 

prestasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Fikih. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata dan 

muncul dalam proses pembelajaran pada pelajaran Fikih di MTs Sulamul 

Huda Siwalan Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Peneliti 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di MTs Sulamul Huda 

Siwalan Mlarak Ponorogo karena peneliti menemukan masalah dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran Fikih seperti model pembelajaran yang 

digunakan kurang bervariasi dan rendahnya prestasi belajar siswa 

khususnya pada kelas VIII.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek pelaku Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah mahasiswa 

yang melaukan skripsi semester 8. Dalam hal ini yang menjadi subjek 

Penelitian Tindakan Kelas adalah siswa Kelas VIII dengan jumlah siswa 

33 



 

 
 

21 yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

C. Variabel yang diamati  

1. Variabel proses: Keaktifan belajar siswa mata pelajaran Fikih dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw pada kelas VIII di MTs 

Sulamul Huda tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Variabel hasil: Prestasi belajar siswa mata pelajaran Fikih dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw  di MTs Sulamul Huda tahun 

pelajaran 2018/2019. 

  

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan tipe PTK teknikal 

bersifat kolaboratif antara peneliti profesional yang mengajarkan keahlian 

teknis dan guru yang befokus memperbaiki praktik pengajaran.
49

 Adapun 

langkah-langkah pembelajaran PTK adalah: 

1. Menemukan masalah. 

2. Melakukan identifikasi masalah 

3. Menentukan batasan masalah 

4. Menentukan masalah dengan menemukan faktor-faktor yang diduga 

sebagai penyebab utama terjadinya masalah. 

                                                             
49 Miftahul Huda, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2015), 43. 



 

 
 

5. Merumuskan gagasan masalah dengan merumuskan hipotesis-hipotesis 

sebagai pemecah. 

6. Menentukan pilihan hipotesis-hipotesis tindakan pememecah masalah. 

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK.   

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK 

dirumuskan langkah berikutnya adalah pelaksanaan tindakan (siklus) 

menggunakan model PTK yang dikembangkan oleh Kemmis & McTagart yang 

meliputi perencanaan (planning), tindakan (acting) observasi (observing), dan 

refleksi (reflecting) yang mengacu pada alur spiral dari Kemmis & McTagart.
50

 

Secara umum PTK model Kemmis & McTagart dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

         

 

                       SIKLUS I 

 

         

 

                  SIKLUS II 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & McTagart 

                                                             
50 Miftahul Huda, 49. 
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Berdasarkan gambar PTK model tersebut, prosedur penelitian ini melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan  Kelas 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan kelas. 

c. Mempersiapkan instrument untuk merekam dan menganalisis data proses 

dan hasil tindakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan yang telah dirumuskan 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam situasi yang actual, 

yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Observasi Tindakan Kelas 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah seperti dibawah ini: 

a. Mengamati perilaku dan keaktifan siswa/siswi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antarsiswa dalam kelompok. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing siswa/siswi terhadap penguasaan 

materi pembelajaran. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: (1) mencatat hasil 

observasi, (2) mengevaluasi hasil observasi, (3) menganalisis hasil 

pembelajaran, dan (4) mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan 



 

 
 

bahan memperbaiki siklus berikutnya. Hasil dari kegiatan refleksi ini akan 

dijadikan dasar untuk merencanakan tindakan perbaikan selanjutnya, yaitu 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

Pelaksanaan siklus berikutnya sama halnya dengan siklus sebelumnya, 

konsep pembelajaran yang diterapkan pada dasarnya sama. Pelaksanaan 

siklus berikutnya merupakan upaya perbaikan terhadap kekurangan-

kekurangan pada siklus sebelumnya. 

SIKLUS I 

                                                                                      

 

          SIKLUS II 

                                                                                      

SIKLUS III, dst 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pelaksanaan PTK 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Penyusunan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber, bahan, 

alat yang 

digunakan untuk 

kegiatan pem 

belajaran. 

3. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

digunakan untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan KKM 

serta menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan. 

1. Penjelasan 

materi oleh 

guru dan 

merespon 

pertanyaan 

maupun 

pendapat dari 

siswa. 

2. Pembentukan 

kelompok 

yakni satu 

kelompok 

terdiri dari 3-4 

siswa 

3. Melaksanakan 

model 

pembelajaran 

Jigsaw 

4. Memberikan 

klarifikasi 

5. Melakukan 

evaluasi 

pembelajaran   

1. Mengamati 

masing-masing 

siswa tentang 

keaktifan 

mereka dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur  

 

1. Mencatat 

hasil 

observasi. 

2. Mengenal 

hasil 

observasi. 

3. Menganalisis 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 

peserta didik. 

4. Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus I. 

 



 

 
 

Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Penyusunan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber, bahan, alat 

yang digunakan 

untuk kegiatan pem 

belajaran. 

3. Menyiapkan 

instrumen penilaian 

yang digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan KKM 

serta menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan. 

1. Penjelasan 

materi oleh 

guru dan 

merespon 

pertanyaan 

maupun 

pendapat dari 

siswa. 

2. Pembentukan 

kelompok 

yakni satu 

kelompok 

terdiri dari 3-4 

siswa 

3. Melaksanakan 

model 

pembelajaran 

Jigsaw 

4. Memberikan 

klarifikasi 

5. Melakukan 

evaluasi 

pembelajaran   

1. Mengamati 

masing-

masing siswa 

tentang 

keaktifan 

mereka dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur  

 

1. Mencatat 

hasil 

observasi. 

2. Mengenal 

hasil 

observasi. 

3. Menganalisis 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 

peserta didik. 

4. Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus II. 

 

 



 

 
 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No. Jenis Kegiatan 
Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1 Perencanaan        

2 Persiapan         

Menyusun konsep pelaksanaan         

Menyusun instrument        

3 Pelaksanaan        

Melakukan tindakan kelas siklus I       

Melakukan sindakan kelas siklus II       

4 Penyusunan laporan         

Menyusun proposal       

Menyusun konsep laporan        

Menyempurnakan draft laporan        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian
51

  

1. Profil Madrasah Tsanawiyah Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo 

a. Identitas  

NSM    : 121235020029 

NPSN    : 20584888 

Status Madrasah   : Swasta 

Waktu Belajar   : Pagi 

Nama Madarasah   : MTs. SULAMUL HUDA 

NPWP    : 02.302.378.1.621.000 

Nomor Telpon   : (0352) 311330   

b. Data Kepala 

Kepala Madrasah    : Muhammad Sangidun, M.Pd.I 

Jenis Kelamin    : Laki - Laki 

Status Kepegawaian    : Non PNS 

NIP    : - 

                                                             
51 Bahan Akreditasi Tahun 2017 
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Pendidikan Terakhir    : Magister (S2) 

Nomor Telpon/HP    : 082335364232 

c. Alamat 

Jalan/Kampung    : Kalimantan 

Propinsi    : Jawa Timur 

Kabupaten    : Ponorogo 

Kecamatan    : Mlarak 

Desa    : Siwalan 

Kode Pos    : 63472 

Latitude (lintang)    : -7,930802 

Longitude (Bujur)    : 111,518585 

d. Website dan E-mail 

Alamat Website : http://ppsulamulhuda.   

  wordpress.com/ 

Alamat E-mail    : mts_sulamulhuda@yahoo.co.id 

e. Informasi Dokumen dan Perijinan 

Tahun berdiri    : 1993 

No. SK Pendirian    : kd. 13.02/4/PP.00.5/2316/2010 

Tgl SK Pendirian    : 01/07/2010 

No. SK Izin Operasional    : MTs/2316/2010 

Tgl. SK Izin Operasional    : 01/07/2010 

Status Akreditasi    : A 

Tahun Akreditasi    : 2017 

http://ppsulamulhuda/
mailto:mts_sulamulhuda@yahoo.co.id


 

 
 

No. SK Akreditasi    : 164/BAP/S/M/SK/XI/2017 

f. Informasi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) 

Status dalam KKM    : Anggota 

Madarsah Induk KKM    : MTs. Negeri 3 Ponorogo 

g. Data Bantuan Oprasional Sekolah 

Nama Bendahara BOS    : Sugiono  

Pemilik Rekening    : MTs Sulamul Huda 

Nama Bank    : Bank Mandiri 

Kantor Cabang    : Ponorogo 

h. Data Rekapitulasi PTK 

Jumlah pendidik saat ini    : 40 

Laki – Laki    : 26 

Perempuan    : 14 

i. Jumlah Rombel, Keadaan Peserta didik Tahun 2018/2019 

Tabel 4.1 

Jumlah Rombel Keadaan Peserta didik 

VII 
VII

I 
IX 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX JML Total 

L P 
JM

L 
L P JML L P JML L P JML 

2 3 2 
3

6 
10 46 

1

8 

2

7 
45 23 21 44 

7

5 

5

8 
135 

 

 

 

 



 

 
 

j. Keadaan Peserta didik 3 Tahun Terakhir 

Tabel 4.2 

No 
Tahun 

Pelajaran 

Keadaan Peserta didik 

Kls VII Kls VIII Kls IX Jumlah Total 

L P JML L P JML L P JML L P JML 

1 2016/2017 
2

0 

2

1 
41 24 19 44 30 23 53 75 63 138 

2 2017/2018 
1

8 

2

9 
47 22 21 43 25 19 44 65 69 134 

3 2018/2019 
3

6 

1

0 
46 18 27 45 23 21 44 75 58 135 

  

k. Tanah dan bangunan 

Luas Tanah    : 874 m
2
 

Luas Bangunan    : 500 m
2 

2. Visi Madrasah  

       Visi Madrasah Tsanawiyah Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo 

adalah: terwujudnya individu yang agamis mampu dalam  ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta siap berdakwah di masyarakat. 

       Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 

a. Agamis : memiliki ketakwaan dan kesalehan serta selalu menjunjung   

tinggi nilai-nilai keislaman dalam  kehidupan sehari-hari. 

b. Ilmu pengetahuan : memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan 

agama serta pengetahuan umum dalam era globalisasi. 



 

 
 

c. Berdakwah : mempunyai kepedulian terhadap syiar agama di 

lingkungan serta dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua lapisan 

masyarakat. 

3. Misi Madrasah  

       Misi Madrasah Tsanawiyah Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo 

a. Meningkatkan  pengamalan ajaran agama dalam  kehidupan sehari-

hari dalam rangka mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

b. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan luas 

berwawasan kebangsaan. 

c. Meningkatkan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat dengan 

mewujudkan tenaga terampil yang professional mandiri dan berjiwa 

wirausaha. 

d. Mewujudkan kepemimpinan yang amanah, profesional dan berjiwa 

keikhlasan, kesederhanaan, kesanggupan menolong diri sendiri, 

ukhuwah diniyah, berjiwa bebas dan siap berdakwah. 

4. Tujuan Pendidikan  

a. Tujuan Pendidikan Nasional Jenjang Menengah 

       Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 



 

 
 

b. Tujuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Sulamul Huda Siwalan 

Mlarak Ponorogo 

       Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan di MTs 

Sulamul Huda adalah: 

1) Mendidik peserta didik untuk menjadi manusia bertaqwa, 

berakhlak mulia sebagai muslim yang menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama. 

2) Mendidik peserta didik untuk menjadi manusia pembangunan yang 

memilki sikap sebagai Warga Negara Indonesia yang berpedoman 

pada pancasila dan UUD 1945. 

3) Memberi bekal pengetahuan, pengalaman dan sikap yang 

diperlukan untuk melanjutkan perjalanan diperguruan tinggi. 

4) Memberi bekal kemampuan dasar dan keterampilan tertentu untuk 

melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat. 

5) Meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk mengembangkan 

diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian yang berjiwa ajaran agama Islam yang diimplementasikan 

melalui shalat berjamaah, diskusi keagamaan, khitobah dua bahasa 

(Arab dan Inggris), dan seni Islami. 

6) Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dalam 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran 



 

 
 

agama Islam melalui kegiatan bakti sosial dan Studi Kenal 

Lingkungan. 

 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

       Penelitian Tindakan Kelas mengambil seting di MTs Sulamul Huda 

Siwalan, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yaitu di kelas VIII. 

Dalam pelaksanaan ini mengikuti alur PTK yang meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi, serta dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (planning) 

       Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw. 

b. Tindakan (acting) 

       Setelah melakukan perencanaan di atas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat, yaitu melakukan tindakan 

dalam rangka meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar pada mata 

pelajaran Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam PTK pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memulai pelajaran dengan salam/do‟a. 



 

 
 

b) Guru membaca absen. 

c) Guru memberikan motivasi dengan meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis sujud syukur yang mereka ketahui. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti  

       (Eksplorasi) 

a) Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/foto yang berkaitan 

dengan sujud syukur.  

b) Guru menjelaskan gambaran tentang sujud syukur. 

c) Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 (Elaborasi) 

d) Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang beranggotakan 

5-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Setiap kelompok memiliki tanggung 

jawab untuk mempelajari suatu bagian yang sama. 

e) Guru membagi materi yang akan dibahas oleh setiap kelompok. 

f) Guru membimbing diskusi kelompok dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat memahami materi. 

g) Guru memberi arahan agar siswa kembali ke kelompok asal 

untuk mengajar semua anggota lain mengenai materi yang 

sudah dipelajari dalam kelompok ahli.  

h) Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.  



 

 
 

i) Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar.  

(Konfirmasi) 

j) Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan. 

k) Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum jelas. 

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

c)  Guru memberi pekerjaan rumah dan selalu mengingatkan untuk 

selalu belajar di rumah. 

d) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah. 

e) Salam. 

c. Observasi (observasing) 

       Observasi dan evaluasi pada proses pembelajaran ini dilakukan 

secara terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

observasi dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keaktifan dan 

prestasi belajar siswa setelah diterapkannya proses belajar mengajar 

Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw.  



 

 
 

       Hasil penelitian pada siklus I tentang keaktifan dan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fikih dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Jigsaw  mendapat hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Perolehan Prestasi Belajar Siswa pada Siklus I 

No

. 
Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 Abdul Aziz Arrosyid 75   

2 Anas Mubarok 80   

3 Dyon Alfiansi P  70   

4 M. Afidz Firman 85   

5 M. Ali Mushthofa 78   

6 M. Nanang Nizar  50   

7 Setya Rizky H 60   

8 M. Darwinur Fattah 70   

9 Anisa Ratriana 80   

10 Eliza Fajar Maulani 78   

11 Felina Dea Fahkrisa 70   

12 Hilyatus Sa'adah 85   

13 Meli Oktavianti 79   

14 Puspita Rohdhatul  74   

15 Rizkya Putri M 50   

16 Rizqi Susilowati 76   



 

 
 

17 Rista Hendra Nur C 72   

18 Siti Nur Halimah 80   

19 Sofia Wardani 50   

20 Syahril Falasifah N 70   

21 Tsalis Hawwin M. 78   

Jumlah 1510 

Rata-Rata 71,9 

 

Keteranagan: 

Tuntas   = Siswa sudah memenuhi KKM 

Tidak Tuntas  = Siswa belum memenuhi KKM 

Perhitungan persentase perolehan prestasi belajar  

Persentase =    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖   𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4.4 

Prestasi Belajar Siswa pada Siklus I 

Kategori Banyak Siswa Persentase 

Tuntas  11 52% 

Belum Tuntas  10 48% 

Jumlah 21 100% 

 



 

 
 

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar siklus 

I maka disimpulkan perolehan prestasi belajar siswa dengan 

persentase 52% siswa yang tuntas, dan 48% siswa yang belum tuntas. 

Tabel 4.5 

Data Perolehan Keaktifan Belajar Siswa Pada Siklus I
52

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang 

Dinilai 

 

Jumlah 

 

Ket 

A B C D 

1 Abdul Aziz Arrosyid 1 1 1 1 4 R 

2 Anas Mubarok 2 3 2 3 10 T 

3 Dyon Alfiansi P  1 2 2 1 6 S 

4 M. Afidz Firman 2 2 2 3 9 T 

5 M. Ali Mushthofa 1 1 1 1 4 R 

6 M. Nanang Nizar  1 1 2 1 5 S 

7 Setya Rizky H 1 1 1 1 4 R 

8 M. Darwinur Fattah 1 1 2 2 6 S 

9 Anisa Ratriana 2 3 2 2 9 T 

10 Eliza Fajar Maulani 1 1 1 1 4 R 

11 Felina Dea Fahkrisa 2 1 1 3 7 S 

12 Hilyatus Sa'adah 3 3 2 3 11 T 

13 Meli Oktavianti 2 2 1 1 6 S 

14 Puspita Rohdhatul  1 3 2 2 8 S 

15 Rizkya Putri M 1 1 1 1 4 R 

16 Rizqi Susilowati 2 2 2 2 8 S 
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17 Rista Hendra Nur C 2 2 3 3 10 T 

18 Siti Nur Halimah 2 2 2 2 8 S 

19 Sofia Wardani 1 1 1 1 4 R 

20 Syahril Falasifah N 1 1 1 1 4 R 

21 Tsalis Hawwin M. 2 2 2 1 7 S 

 

Keterangan: 

A = Siswa cermat dalam membaca materi. 

B = Siswa mampu mengeluarkan pendapat. 

C = Siswa mampu mendengarkan penjelasan guru. 

D = Siswa berani mempresentasikan hasil diskusi. 

Keterangan Penilaian : 

3 = Baik  

2 = Sedang  

1 = Rendah  

Keterangan Penilaian:     

9-12   = Tinggi  

5-8     = Sedang  

1-4     = Rendah  

 



 

 
 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 12 

Skor akhir = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 3 

Berdasarkan nilai rata-rata keaktifan belajar siswa dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan keaktifan belajar siswa dengan 

persentase yang ditunjukkan sebagai berikut:  

Persentase =    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

Tabel 4.6 

Keaktifan Siswa pada Siklus I 

Kategori Banyak Siswa Persentase 

Tinggi 5 24% 

Sedang 9 43% 

Rendah 7 33% 

Jumlah 21 100% 

 

d. Refleksi (reflecting) 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil PTK  mata pelajaran 

Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw, penelit i  

menyimpulkan  bahwa  kegiatan  pembelajaran  pada  siklus  I belum 

mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan 

masih banyak siswa yang pasif, masih terlihat asing dengan strategi 



 

 
 

pembelajaran Jigsaw, karena pembelajaran biasanya belum pernah 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw.  Hal ini dapat dilihat 

bahwa hanya 5 siswa yang masuk kategori tinggi dengan persentase 

24%, 9 siswa dengan persentase 43% masuk kategori sedang, dan 

sisanya masuk kategori rendah sebanyak 33%. 

Selain itu peneliti juga menyimpulkan masih banyak siswa yang 

mendapat hasil belajar yang belum tuntas. Hal ini dapat dilihat bahwa 

hanya 5 siswa yang tuntas dari 21 siswa, dengan persentase hasil 

belajar yaitu 24%. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan 

pembelajaran pada siklus I dengan cara melanjutkan ke siklus II, agar 

prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa menjadi meningkat dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (planning) 

       Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I yang belum 

memuaskan dan masih banyak yang belum memenuhi KKM, maka 

diadakan Penelitian Tindakan Kelas siklus II. Pada Penelitian Tindakan 

Kelas siklus II ini menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

lebih baik lagi daripada siklus sebelumnya, menyiapkan soal dan 

jawaban, instrumen penilaian, dan pengamatan. Hal tersebut sebagai 

upaya untuk lebih meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Jigsaw  dalam rangka perbaikan pembelajaran. 



 

 
 

b. Pelaksanaan (acting) 

       Berdasarkan pelaksanaan pada siklus I, maka perlu diadakan 

perbaikan pada  siklus  II.  Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran pada siklus II yaitu sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memulai pelajaran dengan salam/do‟a. 

b) Guru membaca absen. 

c) Guru memberikan motivasi dengan meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis sujud syukur yang mereka ketahui. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti  

       (Eksplorasi) 

e) Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/foto yang berkaitan 

dengan sujud syukur. 

f) Guru menjelaskan gambaran tentang sujud syukur. 

g) Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

(Elaborasi) 

h) Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang beranggotakan 

5-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Setiap kelompok memiliki tanggung 

jawab untuk mempelajari suatu bagian yang sama. 

i) Guru membagi materi yang akan dibahas oleh setiap kelompok. 



 

 
 

j) Guru membimbing diskusi kelompok dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat memahami materi. 

k) Guru memberi arahan agar siswa kembali ke kelompok asal 

untuk mengajar semua anggota lain mengenai materi yang 

sudah dipelajari dalam kelompok ahli.  

l) Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.  

m) Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar. 

(Konfirmasi) 

n) Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan. 

o) Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum jelas. 

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

c)  Guru memberi pekerjaan rumah dan selalu mengingatkan untuk 

selalu belajar di rumah. 

d) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah. 

e) Salam. 



 

 
 

e. Observasi (observasing) 

Observasi pada proses pembelajaran siklus II dilaksanakan sebagai upaya 

untuk mengetahui keaktifan dan prestasi belajar siswa setelah diterapkan 

proses belajar Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw. 

Data yang diperoleh akan dijadikan refleksi, adapun data keaktifan dan 

hasil belajar sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Perolehan Prestasi Belajar Siswa pada Siklus II
53

 

No. Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 Abdul Aziz Arrosyid 85   

2 Anas Mubarok 90   

3 Dyon Alfiansi P  88   

4 M. Afidz Firman 88   

5 M. Ali Mushthofa 80   

6 M. Nanang Nizar  80   

7 Setya Rizky H 72   

8 M. Darwinur Fattah 90   

9 Anisa Ratriana 89   

10 Eliza Fajar Maulani 90   

11 Felina Dea Fahkrisa 88   

12 Hilyatus Sa'adah 95   
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13 Meli Oktavianti 85   

14 Puspita Rohdhatul  90   

15 Rizkya Putri M 85   

16 Rizqi Susilowati 90   

17 Rista Hendra Nur C 88   

18 Siti Nur Halimah 74   

19 Sofia Wardani 80   

20 Syahril Falasifah N 90   

21 Tsalis Hawwin M. 95   

Jumlah 1812 

Rata-Rata 86,3 

Keteranagan: 

Tuntas   = Siswa sudah memenuhi KKM 

Tidak Tuntas  = Siswa belum memenuhi KKM 

Perhitungan persentase perolehan prestasi belajar  

Persentase =    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖   𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

Tabel 4.8 

Prestasi Belajar Siswa pada Siklus II 

Kategori Banyak Siswa Persentase 

Tuntas  19 90% 

Belum Tuntas  2 10% 

Jumlah 21 100% 

 



 

 
 

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar siklus 

II maka disimpulkan perolehan prestasi belajar siswa dengan 

persentase 90% siswa yang tuntas, dan 10% siswa yang belum tuntas. 

Tabel 4.9 

Data Perolehan Keaktifan Belajar Siswa Pada Siklus II
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No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang 

Dinilai 

 

Jumlah 

 

Ket 

A B C D 

1 Abdul Aziz Arrosyid 3 3 2 3 11 T 

2 Anas Mubarok 3 3 2 2 10 T 

3 Dyon Alfiansi P  3 2 2 2 9 S 

4 M. Afidz Firman 3 2 2 3 10 T 

5 M. Ali Mushthofa 2 2 2 3 9 T 

6 M. Nanang Nizar  2 2 3 2 9 T 

7 Setya Rizky H 1 1 1 1 4 R 

8 M. Darwinur Fattah 2 2 3 3 10 T 

9 Anisa Ratriana 2 3 3 3 11 T 

10 Eliza Fajar Maulani 2 3 3 2 10 T 

11 Felina Dea Fahkrisa 3 2 2 2 9 T 

12 Hilyatus Sa'adah 2 2 3 2 9 T 

13 Meli Oktavianti 3 3 2 3 11 T 

14 Puspita Rohdhatul  2 2 3 2 9 T 

15 Rizkya Putri M 1 1 1 1 4 R 

16 Rizqi Susilowati 2 2 2 1 7 S 
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17 Rista Hendra Nur C 2 3 2 2 9 T 

18 Siti Nur Halimah 2 2 2 3 9 T 

19 Sofia Wardani 2 2 2 2 8 S 

20 Syahril Falasifah N 2 2 3 3 10 T 

21 Tsalis Hawwin M. 3 3 3 3 12 T 

 

Keterangan: 

A = Siswa cermat dalam membaca materi  

B = Siswa mampu mengeluarkan pendapat 

C = Siswa mampu mendengarkan penjelasan guru 

D = Siswa berani mempresentasikan hasil diskusi 

Keterangan Penilaian : 

3 = Baik  

2 = Sedang  

1 = Rendah  

Keterangan Penilaian:     

9-12   = Tinggi  

5-8     = Sedang  

1-4     = Rendah  

 



 

 
 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 12 

Skor akhir = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 3 

Berdasarkan nilai rata-rata keaktifan belajar siswa dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan keaktifan belajar siswa dengan 

persentase yang ditunjukkan sebagai berikut:  

Persentase =    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

Tabel 4.10 

Keaktifan Siswa pada Siklus II 

Kategori Banyak Siswa Persentase 

Tinggi 18 86% 

Sedang 3 14% 

Rendah 0 0% 

Jumlah 21 100% 

 

f. Refleksi (reflecting) 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan dan evaluasi 

hasil Penelitian Tindakan Kelas mata pelajaran Fikih dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah banyak sekali 

mengalami peningkatan, semua   itu   bisa dilihat dari jumlah keaktifan 



 

 
 

siswa mencapai 18 siswa dengan persentase 86% masuk kategori 

tinggi, dan 3 siswa dengan persentase 14% masuk kategori sedang. 

Selain itu peningkatan juga terjadi pada prestasi belajar siswa pada 

siklus I dengan persentase 44% meningkat menjadi 94% pada siklus 

II. Sehubungan keaktifan dan prestasi belajar siswa sudah baik dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan maka Penelitian Tindakan Kelas 

yang sudah dilakukan bisa dikatakan sudah berhasil, sehingga tidak 

perlu diadakan siklus berikutnya. 

 

C. Analisis Data Per-siklus 

       Analisis data sebagai hasil dari penelitian yang diperoleh secara 

sistematis yang meliputi: peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran Fikih dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Jigsaw, disajikan dalam 2 siklus. 

1. Siklus I 

       Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I, penelit i 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus ini masih 

belum mencapai hasil yang maksimal karena nilai yang diperoleh dari 

prestasi belajar masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dengan 

siswa yang tuntas baru 48% dan yang belum tuntas 52%. Selain itu, 

keaktifan siswa masih rendah. Hal tersebut terlihat dari data 

pengamatan keaktifan siswa yang masih rendah yaitu pada kategori 



 

 
 

tinggi sebesar 24%, sedang 43%, dan rendah 33% Sehingga perlu 

diadakan siklus selanjutnya untuk perbaikan. 

2. Siklus II  

       Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, terjadi peningkatan dari 

prestasi belajar maupun keaktifan siswa. Untuk prestasi belajar yaitu 

pada siklus I memperoleh hasil 52% meningkat pada siklus II 

menjadi 90%. Hal ini terjadi karena siswa sudah mampu beradaptasi 

dengan model pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Untuk keaktifan belajar juga mengalami peningkatan 

yaitu pada siklus I memperoleh hasil 24% meningkat pada siklus II 

menjadi 86%. Untuk itu peneliti memutuskan untuk tidak melakukan 

siklus berikutnya, penelit i menganggap pada siklus kedua ini sudah 

maksimal, karena perolehan persentase sudah mencapai di atas 80%. 

 

D. Pembahasan  

       Model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan belajar 

siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk 

pembelajran yang berdasarkan paham kontruktivis. Dalam pembelajaran 

kooperatif diterapkan strategi belajar dengan dengan sejumlah sisa kelompok 

kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 



 

 
 

kelompoknya, setiap anggota harus bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. 

Jigsaw merupakan strategi yang digunakan untuk mengaktifkan siswa. 

Dengan jigsaw semua siswa akan memberikan kontribusi terhadap 

kelompoknya. Jigsaw ini digunakan dalam pembelajaran secara berkelompok. 

Dimana siswa dijadikan beberapa kelompok sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. 

Dalam strategi pembelajaran Jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok-

kelompok yang terdiri atas 4-6 anggota. Kelompok terdiri atas siswa-siswa 

yang heterogen dan mereka bekerja sama, dan tiap-tiap anggota saling 

memiliki kebergantungan positif serta tanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw  memperlihatkan hasil yang 

memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terbukti dari 

pelaksanaan strategi pembelajaran Jigsaw  pada pembelajaran berjalan dengan 

lancar. Hal ini diwujudkan dengan respon siswa yang lebih baik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sangat baik. 

1. Prestasi Belajar Siswa 

       Dari hasil data yang diperoleh setelah Penelitian Tindakan Kelas, 

menunjukkan prestasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran Jigsaw  



 

 
 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Perbandingan Prestasi  Belajar Tiap Siklus 

 

Kategori 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 11 52% 19 90% 

Belum Tuntas 10 48% 2 10% 

 

Dari hasil pelaksanaan PTK, hasil belajar siswa cenderung mengalami 

peningkatan dari setiap siklus. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. 

Pada siklus I pencapaian KKM hanya 11 siswa yang tuntas dengan  

persentase 52%,  sedangkan pada siklus  II  meningkat  menjadi 90%. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan strategi pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

mata pelajaran Fikih kelas VIII MTs Sulamul Huda Siwalan.  Keseluruhan 

hasil belajar tersebut dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.1 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa 



 

 
 

 

2. Keaktifan Belajar Siswa 

       Keaktifan belajar siswa menunjukkan peningkatan pada setiap siklus, 

hal ini dapat ditunjukkan pada table berikut:  

Tabel 4.12 

Perbandingan Keaktifan Belajar Tiap Siklus 

 

Kategori 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tinggi 5 24% 18 86% 

Sedang 9 43% 3 14% 

Rendah 7 33% 0 0% 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas keaktifan belajar siswa terjadi peningkatan 

dari siklus I sampai siklus II, pada siklus I keaktifan siswa masuk kategori 

tinggi mencapai 5 siswa dengan persentase 24% meningkat menjadi 18 
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siswa dengan persentase 86%, dan 9 siswa masuk kategori sedang dengan 

persentase 43% meningkat menjadi 3 siswa dengan persentase 14%, dan 

kategori rendah yang semula 33% sekarang menjadi 0%.  

       Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar pada siswa kelas VIII MTs 

Sulamul Huda Siwalan. Dari keseluruhan keaktifan belajar siswa dapat 

dilihat dari gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.2 

Perbandingan Keaktifan Belajar Siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas VIII MTs Sulamul Huda 

Siwalan dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih pada siswa kelas VIII MTs 

Sulamul Huda Siwalan. Dari hasil penelitian tindakan kelas dapat 

diketahui bahwa dari 21 siswa yang semula hanya 11 siswa atau 52% yang 

tuntas meningkat menjadi 19 siswa atau 90% pada siklus II. Jadi dapat 

diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Jigsaw ini dapat 

meningkatkan prestasi belajar Fikih pada siswa kelas VIII MTs Sulamul 

Huda Siwalan. 

2. Penerapan strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih pada siswa kelas VIII MTs 

Sulamul Huda Siwalan. Dari hasil penelitian tindakan kelas dapat 

diketahui bahwa dari 21 siswa diperoleh hasil kategori “tinggi” yang 

semula ada 24% siswa, pada siklus II bertambah 86%, kategori “sedang” 

dari 43% meningkat menjadi 14%, dan pada kategori “rendah” pada siklus 
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II sudah tidak ada lagi. Itu menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa 

sudah meningkat.  

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

       Siswa dapat belajar materi Fikih melalui penerapan strategi 

pembelajaran Jigsaw karena terbukti memudahkan siswa untuk memahami 

materi Fikih.  

2. Bagi Guru Kelas VIII 

Guru kelas VIII hendaknya mencoba menerapkan strategi 

pembelajaran Jigsaw terutama untuk mata pelajaran Fikih maupun mata 

pelajaran lain, karena model tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar 

dan keaktifan belajar siswa. Ketika melaksanakan model pembelajaran, 

seharusnya guru memberi aturan yang jelas, sehingga saat model 

pembelajaran dilaksanakan dapat berjalan maksimal.  

3. Bagi MTs Sulamul Huda 

Harus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan 

berbagai strategi pembelajaran. 

4. Bagi peneliti yang akan datang  

Peneliti yang akan datang dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan dalam penelitian sejenis selanjutnya, dan dapat mengembangkan 
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penelitian ini sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan 

prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa. 
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