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ABSTRAK 

 

Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan 

individu yang sejak lahir memiliki macam-macam potensi diarahkan untuk 

mengembangkan tingkah laku sosial terhadap norma-norma kelompok, moral, dan 

tradisi, melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan 

bekerjasama. Peran model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dalam proses 

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial anak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen rancangan pretest-

posttest.Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B di PAUD Alif 

Mataram tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 14 anak. Instrument 

pengumpulan data menggunakan pedoman observasi dengan validitas isi 1 untuk 

instrument perkembangan sosial dan 0,96 untuk instrument model pembelajaran 

kooperatif teknik jigsaw dengan tema lingkunganku dan reliabilitas 0,96. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Uji t, dengan taraf kesalahan yang digunakan 

sebesar 5% (0,05).  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel 

(18,382>2,056) yang berarti Ho ditolak.Sehingga dapat dikatakan hipotesis dalam 

penelitian ini telah diterima.Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap perkembangan 

sosial anak kelompok B di PAUD Alif Mataram tahun ajaran 

2017/2018.Diharapkan kepada pendidik agar dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw sehingga anak dapat belajar bekerjasama 

dan perkembangan sosial anak dapat berkembang dengan baik. 

 

Kata kunci : pembelajaran kooperatif, perkembangan sosial 

 

 

 

 



v 
 

The INFLUENCE of JIGSAW ENGINEERING COOPERATIVE 

LEARNING MODEL on SOCIAL GROWTH DEVELOPMENT of GROUP 

B inthe OLD MATARAMALIF 2017/2018 SCHOOL YEAR 

 

SITI ROHANA 

NIM E1F 113 070 

 

ABSTRACT 

 

Social development is the achievement of maturity in the relationship of 

individuals who since birth have various potentials directed to develop social 

behavior against group norms, morals, and traditions, fused into a unity and 

communicate with each other and work together. The role of cooperative learning 

model of jigsaw technique in learning process aims to improve social 

development of children. This research uses pretest-posttest experimental design 

approach. The subject in this research is group B in PAUD Alif Mataram 

academic year 2017/2018 which amounts to 14 children. The data collection 

instrument used observation guideline with content validity 1 for social 

development instrument and 0,96 for instrument model of cooperative learning 

jigsaw technique with environmental theme and reliability 0,96. The data analysis 

technique used is t test, with error level used 5% (0,05). 

The result of data analysis shows that t count bigger than t table (18,382> 2,056) 

which means Ho is rejected. So it can be said the hypothesis in this research has 

been accepted. By demikin it can be concluded that there is influence of 

cooperative learning model of jigsaw technique toward social development of 

group B in PAUD Alif Mataram academic year 2017 / 2018.It is expected to 

educators to use cooperative learning model jigsaw techniques so that children can 

learn to cooperate and social development of children can develop well. 

 

 

 

Keywords: cooperative learning, social development 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Paud Alif 

Mataram, terlihat perkembangan sosial anak belum berkembang 

optimal, anak tidak mau membantu temannya dalam hal meminjamkan 

alat tulis, mengganggu temannya ketika kegiatan, anak yang suka 

mengejek temannya, anak tidak mau membantu temannya saat 

merapikan meja, dan saat ada anak yang terjatuh anak lain 

menertawakan bukan menolong. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

kurangnya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru (misalnya 

model pembelajaran kooperatif, partisifatif, aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan) untuk mengoptimalkan perkembangan sosial anak.   

Anak didik memerlukan strategi/model pembelajaran yang tepat 

untuk melatih kepekaan anak terhadap ransangan – ransangan sosial 

terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan (kelompoknya) serta 

belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain dalam 

lingkungan sosialnya. Model pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiata belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif untuk meningkatkan belajar siswa lebih baik 

dan meningkatkan sikap saling tolong menolong. Sehingga peneliti 

tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

jigsaw untuk meningkatkan perkembangan sosial anak di PAUD Alif 

Mataram. 

Pembelajaran kooperatif teknik jigsaw merupakan salah satu teknik 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

yang maksimal, Isjoni (2014:54). Pada kegiatan ini keterlibatan guru 

dalam proses belajar mengajar semakin berkurang dalam arti guru 

menjadi pusat kegiatan kelas. Guru berperan sebagai fasilitator yang 

mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri serta 

menumbuhkan rasa tanggungjawab. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian eksperimen tentang “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw Terhadap 

Perkembangan Sosial Anak Kelompok B di PAUD Alif Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di sekolah salah satunya 

berkaitan dengan rendahnya perkembangan sosial  dan model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran.untuk 

mengatasi masalah tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang terkait dengan ‘’ Apakah ada Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw terhadap 

Perkembangan Sosial Anak Kelompok B di PAUD Alif Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018’’. Hasil dari penelitian ini memberikan 

masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat 

memberi pemahaman kepada guru dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dalam meningkatkan 

perkembangan sosial anak. 

 

II. KAJIAN TEORITIK 

A. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai peroses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, 

melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan 

bekerja sama. Muhibin (dalam Khairani, 2013:123).  

Perkembangan sosial adalah suatu proses yang dijalani individu 

yang sejak lahir memiliki macam-macam potensi diarahkan untuk 

mengembangkan tingkah laku sosial, yang dalam pengertian sempit 

diartikan sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan sosial. 

Hurlock (dalam Khairani, 2013:123).  
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Sedangkan, menurut Susanto (2012:40) perkembangan sosial 

merupakan Pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat 

juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap 

norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi 

satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama 

B. Pembelajaran Kooperatif Teknik Jiksaw 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Slavin (dalam 

Isjoni, 2014:15) pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen.  

Sedangkan menurut Sunal dan Hans (dalam Isjoni, 2014:12) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara 

pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk 

memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

yang maksimal, Isjoni (2014:54). Pada kegiatan ini keterlibatan guru 

dalam proses belajar mengajar semakin berkurang dalam arti guru 

menjadi pusat kegiatan kelas. Guru berperan sebagai fasilitator yang 

mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri serta 

menumbuhkan rasa tanggungjawab. 

 

C. Pengaruh Medel Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw 

terhadap Perkembangan Sosial 

pembelajaran kooperatif pada awal masa kanak-kanak dapat 

mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan sekolah dan teman 
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sebaya. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat memberikan banyak 

peluang untuk belajar saling menghargai satu sama lain sehingga 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. 

 Cooperative learning menurut Slavin (2005:4) merujuk pada 

berbagai macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. 

Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling 

membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Cooperative learning 

lebih dari sekedar belajar kelompok karena dalam model pembelajaran 

ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif 

sehingga memungkinkan terjadi interaksi secara terbuka dan 

hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi efektif antara 

anggota kelompok. 

D. Kerangka Berfikir 

Perkembangan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pencapaian kematangan dalam hubungan individu yang sejak lahir 

memiliki macam-macam potensi diarahkan untuk mengembangkan 

tingkah laku sosial terhadap norma-norma kelompok, moral, dan 

tradisi, melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi 

dan bekerjasama. Kegiatan yang dapat mengasah perkembangan sosial 

anak  diantaranya melalui pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. 

Penerapan pembelajaran kooperatif teknik jigsaw pada penelitian ini 

dirancang semenarik mungkin dan menyenangkan untuk dilakukan 

anak, pendidik membuat perencanaan dan pelaksanaan dengan cara 

Membagi 4 atau 6 siswa menjadi satu kelompok jigsaw yang bersifat 

heterogen, masing-masing kelompok diberi tugas untuk dikerjakan, 

Para siswa dari masing-masing kelompok yang memiliki tugas yang 
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sama berkumpul membentuk kelompok anggota yang baru, untuk 

mengerjakan tugas mereka, para siswa tersebut menjadi anggota 

dengan bidang-bidang mereka yang telah ditentukan. Masing-masing 

perwakilan tersebut dapat menguasai materi yang ditugaskan, 

kemudian masing-masing perwakilan tersebut kembali kekelompok 

masing-masing atau kelompok asalnya. Siswa diberi tes, hal tersebut 

untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami suatu materi.  

Dengan demikian model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw  

dengan tema lingkunganku akan berpengaruh terhadap perkembangan 

sosial anak. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014: 64). Hipotesis yang 

ditentukan dalam penelitian ini adalah: Ada pengaruh positif model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap perkembangan sosial, 

data perkembangan sosial pre-test lebih rendah dari hasil post-test anak 

kelompok B Paud Alif Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh medel pembelajaran 

kooperatif teknik jigsaw terhadap perkembangan sosial anak kelompok 

B di PAUD Alif Mataram Tahun Ajaran 2017/2018. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komperatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakanstatistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 8). 

Adapun desain atau rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pre-test post-test one grup 

design.Pre-test post-test one grup design adalah adalah penelitian 

yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan 

sesudah eksperimen dengan satu kelompok subyek (Arikunto, 2010: 

78). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas B 

di PAUD Alif Mataram yang berjumlah 14 anak. Tekhnik 

pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel jenuh.Sampel jenuh digunakan apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh dilakukan apabila 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 atau peneliti ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 

2014:68).Berdasarkan pendapat tersebut dalam penelitian ini peneliti 

mengambil semua anak kelas B sebagai subyek penelitian karena anak 

Kelompok B di PAUD Alif Mataram berjumlah 14 anak.  

Penelitian ini merupakan penelitian experimen dengan tema 

lingkungan pada anak Kelompok B di PAUD Alif Mataram. Adapun 

rencana perlakuan dalam penelitian ini adalah:  

a. Melakukan observasi pada anak Kelompok B di di PAUD Alif 

Mataram  

\b. Menentukan populasi  

c. Melakukan kajian pustaka terkait variabel yang diteliti  

d. Menentukan kelas eksperiment 

e. Membuat rencana perlakuan terhadap sampel  
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f. Membuat instrumen penelitian yang meliputi instrumen 

observasi, RPPH dan bahan untuk melakukan pre-test dan post-test  

g. Melakukan uji instrumen berupa uji validitas isi, uji validitas 

item dan uji reabilitas.  

h. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran.  

i. Melakukan observasi untuk mengumpulkan data awal (pre-test) 

pada sampel.  

j. Mengolah data hasil observasi pre-test.  

k. memberikan perlakuan pada kelas sampel berupa metode 

pembelajaran inkuiri melalui pembelajaran tema lingkungan dalam 

pembelajaran.  

l. Melakukan observasi setelah perlakuan sekaligus melakukan 

post-pest.  

m. Menganalisis data tes awal dan tes akhir hasil penelitian berupa 

uji normalitas data data serta pengujian hipotesis.  

n. Menarik kesimpulan dan saran  

o. Menyusun laporan.  

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini mernggunakan 

metode observasi dan dokumentasi. Pengujian instrument dilakukan 

dengan ujian validitas isi menggunakan formula Gregory, uji validitas 

item menggunakan korelasi product moment, perhitungan reliabilitas 

menggunakan formula Spearman Brown, penghitungan normalitas 

data menggunakan chi kuadrat dan pengujian hipotesis menggunakan 

uji t, dengan hipotesis statistic adalah Ho : ρ o dan Ha : ρ > o.  
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Penelitian ini adalah PAUD Alif Mataram yang bertempat 

di Jln. Adeirma Suriyani Gg. Melati  no. 04 monjok, Mataram. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Oktober di kelas B dengan jumlah anak didik 

sebanyak 14 anak yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 

Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata hasil skor sebelum 

perlakuan penerapan model  pembelajaran kooperatif teknik jigsaw adalah 

21,79. Adapun rata-rata hasil skor setelah perlakuan dengan penerapan 

model  pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dibagi menjadi 3 yaitu sub 

tema 1 = 63,14 sub tema 2 = 72 dan rata-rata post-test = 80,14. Dari nilai 

tersebut terlihat bahwa skor rata-rata setelah perlakuan lebih tinggi dari 

pada skor sebelum perlakuan, artinya bahwa perkembangan sosial anak 

kelompok B di PAUD Alif Mataram lebih berkembang setelah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dibandingkan 

sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Nilai 

rata-rata perkembangan sosial anak setelah diberikannya perlakuan sub 

tema 1 63,14, sub tema 2 72 dan rata-rata post-test mencapai 80,14 lebih 

tinggi dibandingkan sebelum perlakuan (pre-test) yang hanya mencapai 

21,79. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw berpengaruh positif terhadap 

perkembangan sosial anak kelompok B. 

Selain melihat dari perubahan jumlah skor sebelum diberikan 

perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan, peneliti melakukan uji 

hipotesis dengan rumus t test komparatif dua sampel yang berkorelasi. 

Dan setelah diuji dengan rumus t tersebut, ternyata t hitung lebih besar 

dari t tabel sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw berpengaruh terhadap 

perkembangan sosial anak. 

.Untuk dapat mencapai perkembangan sosial yang optimal 

diperlukan inovasi dalam pembelajaran. Anak sejak dini diajarkan 



9 
 

untuk senantiasa dapat berkolaborasi dengan teman sebaya sehingga 

mampu memahami rasa empati dan simpati. Dalam kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial, mengasah simpati dan empati kepada 

orang lain disekitarnya sangatlah penting. Hal ini karena 

bagaimanapun, manusia tidak akan hidup tanpa adanya bantuan dan  

pertolonngan orang lain. Dengan begitu perkembangan sosial penting 

dioptimalkan sejak usia dini sebagai modal dalam kehidupan dimasa 

mendatang 

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif anak dapat 

belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara 

saling menghargai pendapat dan  memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan 

gagasannya secara berkelompok. Selain itu peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima 

keragaman dan pengembangan keterampilan sosial. 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap perkembangan sosial anak 

kelompok B di PAUD Alif Mataram tahun ajaran 2017/2018. Dapat 

dibuktikan dengan dengan nilai thitung >ttabel dengan taraf signifikansi 5%, 

yakni 18,382>2,056. Maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti terdapat 

pengaruh positif model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap 

perkembangan sosial anak kelompok B di PAUD Alif Mataram tahun 

ajaran 2017/2018. 

B. Implikasi 

Berdasarkan  kesimpulan di atas implikasi dari penelitian  ini 

adalah  model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dapat 
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diaplikasikan sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan 

perkembangan sosial  pada anak kelompok B. 

C. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dalam 

pembelajaran beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Merencanakan dan mempersiapkan alat pembelajaran dengan 

sebaik-baiknya agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin agar setiap langkah 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. 

c. Kegiatan pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak tidak 

bosan dan senang menyelesaikan tugasnya. 

2. Bekerjasama dengan guru dan orang tua dalam meningkatkan 

perkembangan sosial pada anak. 

Bagi peneliti lain diharapkan meneliti pengaruh model pembelajran 

koopertif  teknik jigsaw pada pengembangan karakter atau aspek 

perkembangan yang lainnya. 
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