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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut UNESCO, pembelajaran yang efektif pada abad ini
harus diorientasikan pada empat pilar yaitu, (1) learning to know, (2)
learning to do, (3) learning to be, dan (4) learning to live together.
Keempatnya dapat diuraikan bahwa dalam proses pendidikan melalui
berbagai kegiatan pembelajaran peserta didik diarahkan untuk
memperoleh

pengetahuan

tentang

sesuatu,

menerapkan

atau

mengaplikasikan apa yang diketahuinya tersebut guna menjadikan
dirinya sebagai seseorang yang lebih baik dalam kehidupan sosial
bersama orang lain.
Pemberlakuan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan
Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, menuntut cara pandang yang
berbeda tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dulu,
pengembangan kurikulum dilakukan oleh pusat dalam hal ini Pusat
Kurikulum
pendidikan.

sedangkan

pelaksanaannya

dilakukan

oleh

satuan

Pengembangan kurikulum yang dilakukan langsung oleh
satuan pendidikan memberikan harapan tidak ada lagi permasalahan
berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan
kurikulum satuan pendidikan seharusnya telah mempertimbangkan
segala potensi dan keterbatasan yang ada.
Berdasarkan Peraturan Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 yang
dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo, guru
sekolah harus menentukan kurikulum sendiri. Kurikulum harus
menyesuaikan ciri khas, keunggulan, dan keunikan masing-masing
siswa. Pemerintah memberi target dan indikator pencapaian siswa.
Cara mencapai target dan indikator diserahkan kepada pengajar.
Pemerintah juga membuat model-model kurikulum. Pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar
nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan. Sosialisasi model dilakukan guru pendamping
yang disediakan pemerintah daerah.
Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw unggul dalam membantu
siswa memahami konsep-konsep sulit. Pendekatan kooperatif juga
menurut mereka memberikan efek terhadap sikap penerimaan
perbedaan antarindividu, baik ras, keragaman budaya, gender, sosialekonomi, dan lain-lain. Selain itu yang terpenting, pendekatan
kooperatif mengajarkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok

atau teamwork. Keterampilan ini sangat dibutuhkan anak saat nanti
lepas ke tengah masyarakat.
Ada 6 langkah utama di dalam melaksanakan pendekatan
kooperatif, demikian diungkapkan oleh Streeter (1999). Keenam
langkah itu adalah: pendekatan dimulai dengan guru menyampaikan
tujuan pendekatan dan memotivasi siswa untuk belajar. Langkah ini
kemudian diikuti oleh penyajian informasi baik berupa bahan bacaan
maupun informasi verbal lainnya. Selanjutnya siswa dikelompokkan
ke dalam kelompok-kelompok belajar. Tahap ini selanjutnya diikuti
dengan bimbingan oleh guru pada saat siswa belajar dalam kelompok.
Lalu, guru memberikan evaluasi tentang hal-hal yang telah mereka
pelajari dan kemudian memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha
yang telah dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok.
Holubec

dalam

Nurhadi

dkk

(2003)

mengemukakan

pendekatan kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran melalui
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan
kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar dengan pendekatan
kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis
mengembangkan interaksi yang saling asah, silih asih, dan silih asuh.
Sementara itu, Bruner dalam Siberman (2000) menjelaskan bahwa
belajar secara bersama merupakan kebutuhan manusia yang mendasar
untuk merespons manusia lain dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Nur (2000), semua pendekatan ditandai dengan
adanya struktur tugas, tujuan, dan penghargaan. Struktur tugas,
struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada pendekatan kooperatif
tipe Jigsaw berbeda dengan struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur
pcnghargaan pada pendekatan yang lain. Dalam proses pembelajaran
dengan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw siswa didorong untuk
bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus
mengoordinasikan

usahanya

untuk

menyelesaikan

tugas

yang

diberikan guru. Tujuan pendekatan kooperatif adalah hasil belajar
akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai
keragaman dari temannya, serta berkembangnya keterampilan sosial.
Faktor yang menyangkut diri siswa antara lain adalah sifat
kecerdasan yang dimilikinya. Kecerdasan yang dimiliki setiap siswa
akan memengaruhi prestasi belajar siswa itu sendiri. Keunggulan dari
pendekatan kooperatif tipe Jigsaw adalah (1) membantu siswa belajar
berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan
memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir, (2) membantu
siswa mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi dirinya atau
posisi yang lain, (3) memberikan kesempatan pada siswa untuk
memformulasikan penerapan suatu prinsip, (4) membantu siswa
mengenali adanya suatu masalah dan memformulasikannya dengan
menggunakan informasi yang diperoleh dan bacaan atau ceramah, (5)

menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam kelompoknya, dan
(6) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik.
Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS, salah satunya yaitu pemilihan pendekatan. Guru
sebagai salah satu sumber belajar selalu berusaha memberikan cara
terbaik dalam menyampaikan materi pelajaran. Agar proses belajar
mengajar yang tepat, apalagi guru sebagai ujung tombak dalam
pencapaian tujuan pendidikan perlu memilih strategi pembelajaran
yang efektif dan efisien. Pengelolaan proses pendekatan yang efektif
merupakan langkah awal keberhasilan pembelajaran yang pada
akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa.
Peneliti, yang juga guru di kelas IV SD, mendapati sebuah
persoalan yang timbul pada pembelajaran IPS mengenai materi
Kenampakan Alam, Sosial, dan Budaya yang diajarkan pada kelas IV,
khususnya pada lingkungan kelas IV SDN Batur 03 Kec. Getasan,
Kab. Semarang. Berdasarkan pengalaman guru pada tahun-tahun
sebelumnya, siswa kelas IV kurang memahami materi tersebut dan
hasil belajarnya pun belum sesuai dengan nilai ketuntasan yang telah
ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perolehan nilai ulangan
formatif siswa pada mata pelajaran IPS dan tugas rumah yang
diberikan guru. Hasil ulangan harian pertama, rata-rata kelas 50 dan
pada ulangan harian kedua rata-rata kelas 54, sedangkan nilai tugas
rumah (PR) rata-rata kelas hanya 60. Ketiga rata-rata kelas tersebut

masih di bawah ketuntasan minimal. Ketuntasan yang sudah
ditetapkan SDN Batur 03 kelas IV untuk mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial adalah 70. Nilai yang rendah tersebut terjadi
karena guru kurang memahami secara luas materi dan menggunakan
metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran.
Melihat kondisi hasil belajar yang sangat memprihatinkan
tersebut, maka untuk membentuk dan menerapkan pola pikir dan
tindakan yang lebih optimal dan berkualitas dalam implikasi
pembelajaran IPS terhadap materi yang dihadapi, penulis berupaya
menerapkan sistem pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif
tipe Jigsaw melalui kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk
kepentingan skripsi. Model ini secara umum menerapkan

sistem

diskusi dengan kelompok kecil antara 4-5 orang.
Dengan cara memperbaiki model pembelajaran IPS di kelas
IV dengan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang pada akhirnya hasil
belajar siswa pun akan meningkat atau lebih baik.
Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw merupakan strategi
pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang
saling membantu.
Berdasarkan uraian di atas

maka penulis tergerak untuk

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPS Kelas IV melalui Pendekatan

Kooperatif Tipe Jigsaw di SDN Batur 03 Kecamatan Getasan
Kabupaten Semarang.

B. Rumusan Masalah
Untuk

meningkatkan

kualitas

pembelajaran

IPS

IV

permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut:
a) Benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw dapat meningkatkan kualitas belajar di kelas IV SDN
Batur 03 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang?
b) Benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw dapat meningkatkan aktifitas siswa kelas IV SDN Batur
03 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang?
c) Benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN
Batur 03 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang?

C. Rencana Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, peneliti
merencanakan pemecahan masalah melalui pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw. Adapun langkah-langkah tindakan tersebut sebagai berikut:
a) Guru membuat RPP.
b) Guru membuat alat-alat peraga.
c) Simulasi.

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
e) Menyajikan materi pelajaran.
f) Guru menjelaskan cara membentuk tim belajar dan membantu
siswa dalam berkelompok agar melakukan perubahan yang
efisien.
g) Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat
siswa mengerjakan tugas.
h) Guru mengetes materi pelajaran/menyajikan hasil-hasil belajar
siswa.
i) Guru memberi penghargaan baik pada kelompok maupun
individu.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:
Tujuan umum: untuk peningkatkan kualitas pembelajaran IPS materi
Kenampakan Alam, Sosial, dan Budaya pada siswa
kelas IV melalui pendekatan kooperatif tipe Jigsaw
Tujuan Khusus:
a) Mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran IPS dengan menerapkan pendekatan kooperatif
tipe Jigsaw pada siswa kelas IV SDN Batur 03 Kecamatan
Getasan Kabupaten Semarang.

b) Mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran
IPS menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw siswa
kelas IV SD N Batur 03 Kecamatan Getasan Kabupaten
Semarang.
c) Mengetahui

peningkatan

hasil

belajar

siswa

dalam

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw siswa kelas IV SD N Batur 03 Kecamatan Getasan
Kabupaten Semarang.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
yang bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, jika penelitian
tindakan kelas dengan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw mampu
meningkatkan kualitas siswa dalam mempelajari IPS, berarti hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Selebihnya
menambah khazanah bagi dunia pendidikan.
Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan
untuk hal berikut:
a) Bagi siswa SD kelas IV, sebagai sarana meningkatkan aktivitas
belajar secara kelompok.

b) Bagi Guru SD Kelas IV memberikan keterampilan dalam
pengelolaan

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

pendekatan kooperatif tipe Jigsaw.
c) Bagi pemerhati pendidikan dasar, dapat menambah wawasan
pembelajaran di SD untuk mendesain pembelajaran bermakna
khususnya dalam membagi guru SD kelas IV memberikan
keterampilan

dalam

pengelolaan

pembelajaran

menggunakan model pendekatan kooperatif tipe Jigsaw.

dengan

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial
IPS

adalah

suatu

bahan

kajian

yang

terpadu

yang

merupakan

penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari
konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi,
Antropologi, dan Ekonomi (Puskur, 2001: 9). Materi pelajaran IPS merupakan
penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema
tertentu. Misalnya materi tentang pasar, maka harus ditampilkan kapan atau
bagaimana proses berdirinya pasar (sejarah), di mana pasar itu berdiri (geografi),
bagaimana hubungan antarindividu yang berada di pasar (sosiologi), bagaimana
kebiasaan-kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar (antropologi), dan
berapa dan apa saja jenis-jenis barang yang diperjualbelikan (ekonomi).
Muriel Crosby menyatakan bahwa IPS diidentifikasi sebagai studi yang
memerhatikan bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi
dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang memecahkan masalahmasalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan
diubah

oleh

lingkungannya

(Leonard

S.

Kenworthy,

1981:

7).

IPS

menggambarkan interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat baik dalam
lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Interaksi antarindividu dalam ruang
lingkup lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan keluarga, tetangga, rukun

tetangga atau rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi,
negara, dan dunia.
Karakteristik tujuan IPS menurut Bruce Joyce (Leonard S. Kenworthy,
1981:7) memiliki tiga katagori yaitu:
1. Pendidikan kemanusiaan.
2. IPS.
3. Pendidikan intelektual.
Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak
memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam kehidupannya.
Dalam tujuan pertama ini terkandung unsur pendidikan nilai. Guru dapat
menyajikan materi IPS dalam tujuan ini misalkan dalam materi lingkungan
keluarga ditanyakan kepada siswa mengenai pekerjaan apa yang ia lakukan di
keluarga dan mengapa ia melakukan pekerjaan tersebut. Siswa mungkin akan
menjawab dari pengalamannya sebagai anak yang paling besar harus
membimbing adik-adiknya. Ia melakukan hal tersebut misalkan karena timbulnya
rasa tanggung jawab.
IPS mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi
secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Siswa memiliki kesadaran
untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara
yang setia pada negara. Pendidikan nilai dalam tujuan ini lebih ditekankan pada
kewarganegaraan. Materi yang disajikan, misalnya ketika berbicara tentang
lingkungan sekolah, maka anak diminta untuk belajar dengan baik. Mereka adalah
generasi penerus yang akan menggantikan generasi sekarang. IPS yang diajarkan

di SD kelas tinggi terdiri dari dua bahan kajian pokok yaitu pengetahuan sosial
dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan sosial mencakup ilmu sosial, ilmu bumi,
ekonomi, dan pemerintahan. Bahan kajian sejarah meliputi perkembangan
masyarakat Indonesia sejak lampau hingga masa kini.
Pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan ide-ide
yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang dikembangkan dari
konsep-konsep ilmu sosial. Dalam memecahkan masalah, anak akan dihadapkan
pada upaya mengambil keputusan sendiri. Dengan peningkatan kematangan, anak
harus belajar untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan menguji ide-ide kritis
dalam situasi sosial. Misalnya, dalam materi tentang pasar, siswa dihadapkan pada
masalah tentang mana yang lebih baik belanja di pasar tradisional atau swalayan
apabila ibunya ingin membeli sayuran. Dalam pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan tersebut siswa akan dihadapkan berbagai pertimbangan,
seperti jarak pasar dari rumah, ongkos yang digunakan, perbandingan harga
sayuran di pasar tradisional dan swalayan, dan lain-lain.
Jack R. Fraenkel (1980: 8-11) membagi tujuan IPS dalam empat kategori
yaitu:
1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap
4. Nilai
Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah
informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini membantu siswa untuk belajar

lebih banyak tentang dirinya, fisiknya dan dunia sosial. Misalnya, siswa
dikenalkan dengan konsep apa yang disebut dengan lingkungan alam, lingkungan
buatan, keluarga, tetangga, dan lain-lain.
Mata pelajaran Pengetahuan Sosial di SD bertujuan agar siswa mampu
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya
dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang Lingkup Bahan Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD meliputi
memahami jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan setempat, menyebutkan
daerah penghasil dan manfaat jenis-jenis sumber daya alam, mengetahui
hubungan antara keberadaan sumber daya alam dan keadaan ekonomi masyarakat
di sekitarnya.

B. Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara
definisi efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan atau sasarannya (Etzioni,1964). Efektivitas ini sesungguhnya merupakan
suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar
diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi
produktivitas, akan tetapi dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya.
Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan
yang dicapai oleh orang (Robbins, 1997).

C. Hakikat Belajar
Menurut Arikunto (1993: 19), belajar adalah suatu proses yang terjadi
karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang
melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya, baik berupa
pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Dan ditekankan bahwa di dalam
peristiwa belajar selalu ada usaha berupa latihan. Hal ini sejalan dengan pendapat
E.R. Hilgard (dalam Prasetyo, 2002: 2).
“Learning is the proses by which an activity originates or is changed
through training procedures (whether laboratory or is the natural environment)
as distinguished from changes by factors not attributable to training.”
Berbeda

dengan

Arikunto

maupun

Hilgard.

Hamalik

(2004:27)

mendefinisikan belajar adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui
pengalaman (Learning is defined as the modification or strengthening of behavior
through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses,
suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Hasil belajar bukan suatu
penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan tingkah laku. Pengubahan
tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan.
Walaupun ada sedikit perbedaan antara pendapat-pendapat tersebut. Namun
pada prinsipnya adalah sama, bahwa belajar adalah adanya perubahan tingkah
laku, hanya berbeda cara untuk mencapai perubahan itu.
Dalam konteks penelitian ini yang mengacu pada definisi-definisi yang
telah disampaikan, belajar adalah proses sikap berinteraksi dengan perubahan

tingkah laku yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui
pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungannya.

D.

Keterampilan Guru
Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu

sehingga

pengetahuan

yang

diperolehnya

dapat

digunakan.

Beberapa

keterampilan yang ada dalam IPS adalah :
1. Keterampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan,
mengklasifikasikan,

membuat

hipotesis,

membuat

generalisasi,

memprediksi, membandingkan dan mengkontraskan, dan melahirkan ide-ide
baru.
2. Keterampilan akademik yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis,
berbicara, mendengarkan, membaca, dan menginterpretasi peta, membuat
garis besar, membuat grafik dan membuat catatan.
3. Keterampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu
hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan
masalah,

menganalisis

data,

mengevaluasi

hipotesis

dan

menarik

kesimpulan, menerima, menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat.
4. Keterampilan sosial yaitu kemampuan bekerja sama, memberikan kontribusi
dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda nonverbal yang
disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah
yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan
menunjukkan

kepemimpinan

yang tepat.

Sikap

adalah

kemahiran

mengembangkan
kepentingan,

dan

menerima

keyakinan-keyakinan,

pandangan-pandangan,

dan

kepentingan-

kecenderungan

tertentu.

Sedangkan nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang
mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan
yang tepat.
Pengajaran

pengetahuan

sosial

di

SD

berfungsi

mengembangkan

pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyataan sosial yang
dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

E.

Aktivitas Siswa
Aktivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai
sasarannya

atau

suatu

tingkatan

terhadap

tujuan-tujuan

yang

dicapai

(Prokopenko,1987), atau tingkat pencapaian tujuan (Hoy dan Miskel,1992).
Sementara itu belajar dapat pula dikatakan sebagai komunikasi terencana yang
menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam
hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola berperilaku yang
diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas atau pekerjaan
tertentu (Bramley,1996).
Dengan demikian, yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah tingkat
pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian
tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta
pengembangan

sikap

melalui

proses

pembelajaran.

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka dapat dikemukakan aspek-aspek
aktivitas belajar sebagai berikut: (1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan
keterampilan, (3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6)
peningkatan integrasi, (7) peningkatan partisipasi, dan (8) peningkatan interaksi
kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa keberhasilan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh aktivitasnya dalam upaya
pencapaian kompetensi belajar.
UNESCO (1996) menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus
diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu:
1. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know).
2. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do).
3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together).
4. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be).
Guna merealisasikan learning to know, guru seharusnya berfungsi sebagai
fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan sebagai teman
sejawat dalam berdialog dengan siswa dalam mengembangkan penguasaan
pengetahuan maupun ilmu tertentu. Learning to do akan bisa berjalan jika sekolah
memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya,
serta bakat dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat dilakukan
melalui tes bakat dan minat (aptitude test). Walaupun bakat dan minat anak
banyak dipengaruhi unsur keturunan (heredity), namun tumbuh berkembangnya
bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Dewasa ini, keterampilan bisa
digunakan menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan

daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan
seseorang. Untuk itu, pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu mendapat
perhatian serius.
Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi tatanan
kehidupan, artinya mempersiapkan siswa untuk dapat hidup bermasyarakat.
Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan perkuliahan.
Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima,
perlu ditumbuhkembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses
"learning to live together". Pengembangan diri secara maksimal (learning to be)
erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan,
tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses
pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk
berkreasi. Sebaliknya bagi anak yang pasif, peran guru sebagai pengarah sekaligus
fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri siswa secara maksimal.
Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan anak
untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. Keempat pilar akan
berjalan dengan baik jika diwarnai dengan pengembangan keberagamaan. Nilainilai keberagamaan sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara Indonesia dalam
menapaki kehidupan di dunia ini.
Aktivitas

merupakan

azas

yang

terpenting

dalam

belajar.

Belajar itu sendiri merupakan suatu kegiatan, tanpa kegiatan tidak mungkin
seseorang dikatakan belajar. Aktivitas diperlukan dalam belajar, tidak ada belajar
tanpa aktivitas. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas sangat

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran termasuk dalam kegiatan pembelajaran
IPS. Semakin tinggi aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran akan semakin
mempercepat dan memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
Yang dimaksud dengan peningkatan aktivitas yaitu mengupayakan terjadinya
perubahan-perubahan pada diri siswa agar mau melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan proses pembelajaran.

F. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah keseluruhan hasil yang dicapai dari proses perubahan
tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya.
Pencapaian hasil belajar seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan
pencapaian hasil ini tidaklah sama antara orang yang satu dan yang lain, walaupun
materi yang dipelajari, penyampainya (guru), dan bahkan waktu dilaksanakannya
bersamaan. Garis besar faktor-faktor itu digolongkan menjadi dua yaitu faktor
internal dan eksternal.
Arikunto (1993: 21) mengungkapkan secara garis besar faktor-faktor yang
memengaruhi hasil belajar siswa ada dua yaitu yang bersumber dari dalam diri
siswa yang belajar, yang disebut faktor internal, dan faktor yang bersumber dari
luar diri siswa yang belajar, yang disebut sebagai faktor eksternal.
Faktor

internal yang bersumber dari dalam diri siswa ini masih

dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu:
a. Faktor biologis yang meliputi usia, kematangan, dan kesehatan.
b. Faktor psikologis yang meliputi minat, motivasi, dan suasana hati

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri siswa, faktor ini
pun dapat dikelompokkan lagi menjadi dua faktor, yaitu:
a. Faktor manusia yang termasuk di dalamnya yaitu manusia di lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
b. Faktor nonmanusia, yaitu udara, suara, dan bau-bauan.
Dari kedua faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar dapat disajikan
dalam skema sebagai berikut:
Skema 2.1 : Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Hasil
Belajar
Faktor Internal
Biologis

Faktor Ekternal

: usia
kematangan
kesehatan

Manusia

Psikologis : minat
motivasi
suasana hati

: di keluarga
di sekolah
di masyarakat

Non Manusia : udara
suara
bau-bauan

Hasil Belajar

G. Pendekatan Kooperatif
Menurut Zaini (Hisyam Zaini; CTSD) pendekatan adalah pedoman berupa
program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu
tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah

satu tujuan dan penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan
kemampuan siswa selama belajar.
Dengan pemilihan metode, strategi, pendekatan, serta teknik pembelajaran,
diharapkan adanya perubahan dan mengingat (memorizing) atau menghafal (rote
learning) ke arah berpikir (thinking) dan pemahaman (understanding), dari model
ceramah ke pendekatan discovery learning atau inquiry learning, dari belajar
individual ke kooperatif, serta dari subject centered ke learner centered atau
terkonstruksinya pengetahuan siswa.
Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw bukanlah hal yang sama sekali baru bagi
guru. Apakah pendekatan kooperatif tipe Jigsaw itu? Pendekatan kooperatif tipe
Jigsaw merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan adanya kelompokkelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat
kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, rendah). Pendekatan kooperatif
tipe Jigsaw mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk
menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran (Slavin R, 1990).
Holubec

dalam

Nurhadi

(Nurhadi,

Agus

Gerald

Senduk,

2003)

mengemukakan belajar kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran melalui
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar
dalam mencapai tujuan belajar. Pendekatan kooperatif adalah pembelajaran yang
secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling asah, silih asih,
dan silih asuh. Sementara itu, Bruner dalam Siberman (Siberman,2000)

menjelaskan bahwa belajar secara bersama merupakan kebutuhan manusia yang
mendasar untuk merespons manusia lain dalam mencapai suatu tujuan.
Menurut Nur (2000), semua pendekatan ditandai dengan adanya struktur
tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Struktur tugas, struktur tujuan,
dan struktur penghargaan pada model pembelajaran kooperatif berbeda dengan
struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur pcnghargaan pada pendekatan yang
lain. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, siswa
didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus
mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
Tujuan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw adalah hasil belajar akademik siswa
meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta
berkembangnya keterampilan sosial.
Menurut Johnson & Johnson, prinsip dasar dalam model pendekatan
kooperatif adalah sebagai berikut:
Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya.
Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua
anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama.
Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan
tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya.
Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi.

Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan
membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses
belajarnya.
Setiap

anggota

kelompok

mempertanggungjawabkan

(siswa)

secara

akan

individual

diminta

materi

yang

ditangani dalam kelompok kooperatif.
Adapun karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah:
Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi
belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.
Kelompok dibentuk dari beberapa siswa yang memiliki
kemampuan berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi,
sedang, dan rendah.
Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing
masing individu.
Dalam pendekatan kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan
tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling
menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan,
saling membantu belajar, dan saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri
maupun teman lain. Terdapat 6 (enam) langkah model pembelajaran kooperatif:
Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
Menyajikan informasi.
Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok
belajar.

Membimbing kelompok belajar.
Evaluasi dan pemberian umpan balik.
Memberikan penghargaan.
Keunggulan dari model pendekatan kooperatif adalah (1) membantu siswa
belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan
memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir, (2) membantu siswa
mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi dirinya atau posisi yang lain, (3)
memberikan kesempatan pada siswa untuk memformulasikan penerapan suatu
prinsip,

(4)

membantu

siswa

mengenali

adanya

suatu

masalah

dan

memformulasikannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dan bacaan
atau ceramah, (5) menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam
kelompoknya, dan (6) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik.
Memimpin pendekatan kooperatif mengubah peranan guru dari sebagai
pusat pembicara atau pembicara utama menjadi choreographer dalam aktivitas
kelompok kecil. Kelompok kerja kecil menimbulkan suatu tantangan pengelolaan
bagi guru. Guru harus membantu siswa melakukan transisi di dalam kelompok
kecil mereka, mengatur kelompok kerja mereka, dan mengajarkan keterampilan
penting, yakni keterampilan sosial dan keterampilan kelompok.
Assesment atau tugas-tugas evaluasi menggantikan pendekatan tradisional
kompetitif dalam model pembelajaran lain dengan penghargaan individual dan
kelompok. Cara-cara lain (seperti surat berita, presentasi kelompok) perlu ada
sebagai penghargaan dan penyelesaian kooperatif siswa)

H. Prosedur Cooperative Learning Tipe Jigsaw
1) Menentukan jumlah anggota dalam kelompok.
Ada tiga faktor yang menentukan jumlah anggota kelompok yaitu taraf
kemampuan siswa, ketersediaan bahan, dan ketersediaan waktu. Berdasarkan tiga
faktor tersebut siswa dibagi menjadi lima kelompok yang masing-masing
kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 3 subkelompok
yang terdiri dari 2 orang. Diharapkan masing-masing anggota kelompok dapat
berpartisipasi penuh di dalam tugas-tugas kelompoknya. Penempatan siswa secara
heterogen memungkinkan variasi sumber belajar dan siswa yang pandai dapat
membantu siswa yang kurang pandai.
2) Menentukan peran siswa untuk menunjang saling ketergantungan.
Saling ketergantungan dapat diciptakan melalui pembagian tugas kepada
tiap anggota kelompok dan mereka bekerja untuk saling melengkapi.
3) Menjelaskan tugas pelajaran.
Menjelaskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan pendekatan kooperatif
tipe Jigsaw, prosedur yang harus diikuti oleh setiap anggota kelompok dan
menyusun tugas kepada masing-masing anggota kelompok dengan jelas.
4) Menjelaskan tujuan dan keharusan bekerjasama.
Kepada setiap kelompok diminta untuk menghasilkan simpulan atau laporan
atas bahan ajar yang telah dipelajarinya. Setiap anggota kelompok harus
mendatangani hasil laporan tersebut sebagai tanda persetujuan isi laporan
kelompok dan dapat menjelaskan alasan dari isi laporan tersebut. Agar masingmasing memperoleh skor hasil belajar yang optimal maka setiap anggota saling

membantu karena keberhasilan kelompok ditentukan oleh keberhasilan tiap
anggota.
5) Merancang bahan untuk meningkatkan saling ketergantungan.
Agar saling ketergantungan secara positif, para siswa diberikan satu bahan
ajar agar mereka dapat berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Bahan ajar dari salah satu pelajaran IPS dibagi menjadi lima pokok bahasan yang
harus dipelajari oleh masing-masing subkelompok. Selanjutnya masing-masing
subkelompok yang telah menguasai setiap pokok bahasan dari bahan ajar
berdiskusi dengan subkelompok lain yang mendapat materi yang sama.
Selanjutnya masing-masing subkelompok ditarik kembali ke kelompoknya untuk
menjelaskan materi yang telah dikuasainya. Kemudian setiap kelompok dapat
menarik simpulan dan membuat laporan atas bahan ajar yang telah dikuasainya.
6) Menjelaskan kriteria keberhasilan.
Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bertolak dari penilaian acuan
patokan (criterion referenced). Pada awal kegiatan, guru telah menjelaskan
bagaimana pekerjaan mereka akan dinilai sehingga dapat memberikan arah
kepada siswa tentang bagaimana mereka harus menyelesaikan tugas.
7) Menjelaskan perilaku yang diharapkan.
Perilaku yang diharapkan mencakup beberapa hal yaitu:
a)

Setiap anggota kelompok dapat mengaitkan setiap materi pokok
bahasan yang baru dengan sebelumnya.

b) Setiap kelompok memahami setiap bahan yang dipelajari dan
menyetujui jawaban-jawabannya.

c) Setiap anggota kelompok berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas.
d) Memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang apa yang dikatakan
oleh anggota kelompok lain.
e) Tidak mengubah pikiran karena berbeda dari pikiran anggota lain.
f) Memberi kritik pada ide bukan pada pribadi.
Dalam teknik ini, guru memerhatikan skemata atau latar belakang
pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan
pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama
siswa dalam suasana gotong-royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk
mengolah informasi, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw merupakan pendekatan di mana siswa
belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan
bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas
ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan
materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997).
Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap
pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya
mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan
dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan
demikian, “siswa saling bergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama
secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, A., 1994).
Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu
untuk diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik

pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali
pada tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain
tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli.
Pada pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan
kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan
siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam.
Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu
kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang
ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan
tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan
kepada anggota kelompok asal.
Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan sebagai
berikut (Arends, 1997) :
Kelompok Asal

Kelompok Ahli

Gambar. Ilustrasi Kelompok Jigsaw

Langkah-langkah dalam penerapan teknik Jigsaw adalah sebagai berikut:

Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap
kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda.
Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok
asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan
dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Dalam tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu
bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi
pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut
kelompok ahli (Counterpart Group/CG).
Dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran
yang sama, serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada
temannya jika kembali ke kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson
disebut kelompok Jigsaw (gigi gergaji). Misal suatu kelas dengan jumlah
30 siswa dan materi pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan
pembelajarannya terdiri dari 5 bagian materi pembelajaran, maka dari 30
siswa akan terdapat 5 kelompok ahli yang beranggotakan 6 siswa dan 6
kelompok asal yang terdiri dari 5 siswa.
Setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan
informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok ahli.
Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada kelompok ahli
maupun kelompok asal.

Gambar Contoh Pembentukan Kelompok Jigsaw

Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal,
selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan
pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok
yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi
pembelajaran yang telah didiskusikan.

I.

Kerangka Berfikir

Dalam hal ini peneliti akan meneliti aktivitas guru dan siswa dalam
pembelajaran IPS melalui pendekatan kooperatif tipe Jigsaw sampai dengan
prestasi belajar siswa. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat sebagai
berikut.

GURU

MODEL
PEMBELAJARAN

AKTIVITAS GURU
MENINGKAT
asd

SISWA

- AKTIVITAS SISWA MENINGKAT
- PRESTASI BELAJAR SISWA MENINGKAT

Gambar Skema
Kerangka Berpikir

Kerangka Siklus
Kondisi Awal

Guru:
Belum menggunakan
Cooporative learning
Metode Jigsaw

Siswa:
Hasil belajar rendah

Tindakan

Menggunakan
Cooporative learning
Metode Jigsaw

Siklus I:

Diduga hasil belajar
meningkat

Siklus II:

Kondisi Akhir

Menggunakan media sebagai
alat bantu menjelaskan materi
gejala-gejala alam

Menggunakan metode Jigsaw
dengan media puzzle

Siklus III:
Menggunakan media sebagai alat
Bantu menjelaskan materi gejalagejala alam dengan metode
Jigsaw dan pemberian reward

J.

Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan
koopratif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan
materi Kenampakan Alam, Sosial, dan Budaya pada siswa kelas IV SDN Batur 03
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Batur 03
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang berjumlah 21 siswa terdiri dari 10 lakilaki dan 11 perempuan. Mereka kurang memahami materi Kenampakan Alam,
Sosial, dan Budaya.
B. Faktor yang Diselidiki (Variabel)
Fokus pengamatan adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui
pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa.
C. Langkah-Langkah PTK
1. Perencanaan Penelitian
a. Perencanaan Awal
1) Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam, serta ciriciri sosial dan budaya di kabupaten/kota dan provinsi setempat.
2) Mengidentifikasi peristiwa alam (misal: gempa bumi, banjir,
gunung api, angin topan).
3) Mengidentifikasi peristiwa alam gempa bumi, banjir, gunung api,
angin topan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di
Kabupaten/Kota setempat.

2. Perencanaan Tindakan
Peneliti merencanakan tindakan dilakukan dalam tiga siklus,
masing-masing siklus dua kali pertemuan. Satu siklus satu indikator.
Indikator satu untuk siklus pertama, indikator dua untuk siklus kedua, dan
indikator

ketiga

untuk

siklus

ketiga.

Setiap

pertemuan

dalam

pembelajarannya menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw.
3. Pelaksanaan Tindakan
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan selama pembelajaran
berlangsung. Sehingga penelitian berjalan tanpa mengganggu jalannya
pelajaran. Peneliti merencanakan pelaksanaan tindakan ini pada semester 1
tahun 2009/2010 pelaksanaan siklus pertama sampai ketiga direncanakan
bulan September 2008 Minggu kedua, ketiga, dan keempat.
Langkah-langkah tindakan sebagai berikut:
a. Guru membuat RPP.
b. Guru membuat alat-alat peraga.
c. Simulasi.
4. Observasi
Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan
melibatkan teman sejawat untuk mengamati tingkah laku dan sikap siswa
ketika mengikuti pembelajaran IPS yang menerapkan pendekatan
kooperatif tipe Jigsaw. Di samping itu, observasi juga dilakukan terhadap
guru yang menerapkan model pendekatan kooperatif tipe Jigsaw tersebut
dalam pembelajaran IPS.

5. Refleksi
Setelah mengkaji hasil belajar IPS siswa dan hasil pengamatan
keterampilan guru, serta aktivitas siswa serta menyesuaikan dengan
ketercapaian indikator kinerja maka peneliti mengubah strategi pada siklus
dua agar pelaksanaannya lebih efektif.
Peneliti juga mengecek apakah indikator kinerja yang telah
ditetapkan sebelumnya sudah tercapai. Bila belum tercapai maka peneliti
tetap melanjutkan siklus berikut, dan seterusnya sampai mencapai
indikator kinerja yang betul-betul sesuai yang diharapkan.

D. Siklus Penelitian
1. Rencana Tindakan Siklus I
a. Perencanaan
1) Dokumentasi kondisional yang meliputi tes yang akan
digunakan, daftar nilai, dan pedoman pengamatan.
2) Membuat skenario pembelajaran.
3) Menyusun rencana pembelajaran.
4) Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
5) Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan
kegiatan.
6) Menyusun alat evaluasi

b. Tindakan
1) Persiapan
Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan
instrumen

pembelajaran

maupun

penelitian

yang

telah

diuraikan di atas.
2) Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan satu kali
pertemuan yaitu pada tanggal 5 September 2009 dengan
indikator, mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan
alam, serta ciri-ciri sosial, dan budaya di kabupaten/kota dan
provinsi setempat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa
diberi soal pre test yang hasilnya akan digunakan untuk
menentukan skor awal.
3) Langkah-langkah tindakan
a) Guru membuat RPP.
b) Guru membuat alat-alat peraga.
c) Simulasi.
d) Menyampaikan pembelajaran dan memotivasi siswa.
e) Menyajikan materi pelajaran.
f) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok
belajar.
g) Membantu kerja kelompok dan belajar.
h) Mengetes materi.

i) Memberi penghargaan.
c. Observasi
1) Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan model belajar.
2) Memantau diskusi/kerja sama antarsiswa.
3) Mengamati proses transfer informasi kelompok.
4) Mengamati pemahaman masing-masing siswa.
d. Refleks
1) Mencatat hasil observasi.
2) Mengevaluasi hasil observasi.
3) Menganalisis hasil pembelajaran.
4) Mengadakan perbaikan untuk siklus berikutnya.
2. Rancangan Tindakan Siklus II
a. Perencanaan
1) Dokumentasi kondisional yang meliputi tes yang akan
digunakan, daftar nilai, dan pedoman pengamatan.
2) Membuat skenario pembelajaran.
3) Menyusun rencana pembelajaran.
4) Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
5) Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan
kegiatan.
6) Menyusun alat evaluasi.
b. Tindakan
1) Persiapan

Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan
instrumen

pembelajaran

maupun

penelitian

yang

telah

diuraikan di atas.
2) Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan satu kali
pertemuan yaitu pada tanggal 12 September 2009 dengan
indikator mengidentifikasi peristiwa alam (misalnya: gempa
bumi, banjir, gunung api, angin topan). Sebelum pelaksanaan
pembelajaran, siswa diberi soal pre test yang hasilnya akan
digunakan untuk menentukan skor awal.
3) Langkah-langkah tindakan
a) Guru membuat RPP.
b) Guru membuat alat-alat peraga.
c) Simulasi.
d) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
e) Menyampaikan informasi.
f) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok
belajar.
g) Membantu kerja kelompok dalam belajar.
h) Mengetes materi.
i) Memberi penghargaan.
c. Observasi
1) Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan model belajar.

2) Memantau diskusi/kerjasama antarsiswa.
3) Mengamati proses transfer informasi kelompok.
4) Mengamati pemahaman masing-masing siswa.
d. Refleksi
1) Mencatat hasil observasi.
2) Mengevaluasi hasil observasi.
3) Menganalisis hasil pembelajaran.
4) Mengadakan perbaikan untuk siklus berikutnya.
3. Rancangan tindakan Siklus III
a. Perencanaan
1) Memadukan hasil refleksi siklus I dan II lebih efektif.
2) Mengoptimalkan waktu.
3) Menyusun rencana pembelajaran.
4) Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
5) Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan
kegiatan.
6) Menyusun

lembar

pengamatan

guru

untuk

mencatat

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus
III.
7) Menyusun alat evaluasi.
b. Tindakan
1) Persiapan

Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan
instrumen

pembelajaran

maupun

penelitian

yang

telah

diuraikan di atas.
2) Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus III dilaksanakan satu kali
pertemuan yaitu pada tanggal 19 September 2009 dengan
indikator mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan
alam, serta ciri-ciri sosial dan budaya di kabupaten/kota dan
provinsi setempat. Sebelum pelaksanaan pembelajaran siswa
diberi soal pre test yang hasilnya akan digunakan untuk
menentukan skor awal.
3) Langkah-langkah tindakan
a) Guru membuat RPP.
b) Guru membuat alat-alat peraga.
c) Simulasi.
d) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
e) Menyajikan informasi/materi pelajaran.
f) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok
belajar.
g) Guru membantu kerja kelompok dalam belajar.
h) Guru mengetes materi baik secara kelompok maupun
individual.
i) Memberikan penghargaan bagi yang berprestasi.

c. Observasi
1) Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan model belajar.
2) Memantau diskusi/kerjasama antarsiswa.
3) Mengamati proses transfer informasi kelompok.
4) Mengamati catatan dan pemahaman masing-masing siswa.
d. Refleksi
1) Mencatat hasil observasi.
2) Mengevaluasi hasil observasi.
3) Menganalisis hasil pembelajaran.
4) Menyusun laporan.

E. Data dan Cara Pengumpulan Data
1. Sumber data
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh
(Suharsimi Arikunto, 2002:114). Dalam tindakan kelas ini, sumber datanya
terdiri atas:
a. Person
Yakni sumber data yang berasal dari siswa kelas IV SDN Batur 03
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
b. Guru
Guru kelas IV SDN Batur 03 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
yang mengajar IPS.

c. Data dokumen
Sumber data yang berasal dari hasil ulangan harian siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
1. Observasi kelas, yaitu pengamatan terhadap jalannya proses belajar
mengajar dan memerhatikan aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi
kelompok untuk menyelesaikan tugas.
2. Observasi

guru,

yaitu

pengamatan

terhadap

guru

yang

sedang

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan model pendekatan
kooperatif.
3. Tes, yaitu digunakan untuk memperoleh data kemampuan kognitif (hasil
belajar) setelah mendapatkan pembelajaran melalui model pendekatan
kooperatif tipe Jigsaw.

3. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan
analisis kuntitatif dan kualitatif.

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI KELAS
Petunjuk pemberian nilai pada tabel
Berilah tanda (v) pada salah satu huruf

:
:

a jika ketiga indikator muncul
b jika dua indikator muncul
c jika hanya salah satu indikator
muncul

Indikator
A. Pendahuluan
1. Kesiapan alat bantudan media pembelajaran (sumber belajar)
a. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket.
b. Menyiapkan sumber belajar berupa media pembelajaran.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku yang relevan.
2. Motivasi
a. Mengawali pelajaran dengan ceria.
b. Menunjukkan kegunaan Kompetensi Dasar yang akan dibahas dalam
kehidupan sehari-hari atau hubungannya dengan mata pelajaran yang
lain.
c. Memberi permasalahan yang menantang sehingga membangkitkan
keinginan siswa untuk memecahkannya.
3. Apersepsi
a. Mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran sebelumnya yang
berhubungan dengan materi yang akan dibahas.
b. Memberikan motivasi kepada siswa sehingga dapat membangkitkan
kreativitas siswa.
c. Menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.
4. Kejelasan Kompetensi Dasar/Indikator
a. Menyampaikan bahan ajar.
b. Menyiapkan buku bacaan teks.
c. Menyiapkan media pembelajaran.
B. Kegiatan Pokok
1. Penguasaan Materi
a. Mantap, percaya diri, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi.
b. Pertanyaan-pertanyaan dari siswa dijawab dengan tepat.
c. Kebenaran konsep-konsep disampaikan.
2. Pengelolaan Kelas
a. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru.
b. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan siswa.
c. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar
dan alat-alat peraga.
3. Pengelolaan Waktu
a. Menggunakan waktu sesuai dengan alokasi yang ditentukan.

a b c

Jumlah

b. Waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk kegiatan siswa.
c. Guru menggunakan waktu seefisien mungkin.
4. Metode/Pendekatan Pembelajaran
a. Menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, dalam hal ini guru
menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw.
b. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan secara tertib dan sistematis.
c. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi.
5. Penggunaan alat bantu/media pembelajaran
a. Terampil dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
b. Efektif dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
c. Efisien dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
6. Peran guru sebagai fasilitator
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai
kegiatan dalam upaya pencapaian indikator.
b. Memfasilitasi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan
dalam upaya pencapaian kompetensi dasar.
c. Selalu siap membantu siswa bila diperlukan.
7. Teknik Bertanya
a. Mengajukan pertanyaan kepada semua siswa dan memberi waktu tunggu
kepada siswa untuk berpikir.
b. Menghindari jawaban serentak dengan menunjuk salah seorang siswa
untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan/jawaban dari
siswa, sikap guru menunjukkan sikap sabar mendengarkan sampai selesai.
c. Tidak mencemooh siswa walaupun pertanyaan/jawaban siswa kurang
tepat , tidak langsung menyalahkan pendapat siswa dan memberikan
penghargaan pada siswa yang menjawap pertanyaan yang berbobot/
jawaban yang tepat.
8. Penggunaan papan tulis
a. Menuliskan hal-hal yang segera dihapus dan yang tidak dihapus
di akhir pelajaran.
b. Menulis pokok-pokok penting saja.
c. Teknik menulis tidak membelakangi siswa.
9. Interaksi antarsiswa
a. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran tampak akrab.
b. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran saling menghormati.
c. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran saling menghargai.
10. Interaksi antara guru dan siswa
a. Hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran tampak akrab.
b. Hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran saling
menghormati.
c. Hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran saling menghargai.

11. Aktivitas siswa
a. Siswa aktif mengemukakan pendapat dalam belajar kelompok.
b. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru.
c. Siswa aktif dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dari guru.
12. Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran
a. Jumlah siswa yang hadir > 95 %.
b. Sebagian besar (>75 %) siswa membawa buku pelajaran yang relevan.
c. Sebagian besar (>75 %) siswa tampak mencatat.
13 Pencapaian KD/Indikator
a. Pertanyaan-pertanyaan dari guru berhubungan dengan Kompetensi
dasar/Indikator.
b. Pertanyaan pertanyaan dari guru sebagian besar (75 %) dapat dijawab
oleh siswa.
c. Nilai yang didapat siswa (75 %) di atas KKM yang ditentukan.
C. Penutup
1. Rangkuman
a. Siswa membuat rangkuman dibimbing oleh guru.
b. Pastikan semua siswa mencatat rangkuman.
c. Rangkuman dicatat sesuai dengan materi yang ada.
2. Tugas untuk pertemuan berikutnya
a. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah untuk pertemuan berikutnya.
b. Guru memberikan tugas membaca buku untuk pertemuan berikutnya.
c. Guru memberikan tugas mencari informasi untuk pertemuan berikutnya.
TOTAL

Aktivitas siswa dianalisis dengan memberikan cek pada kategori yang sesuai.
0 – 57 (sangat tidak baik)
58 – 114 (baik)
115 – 171 (baik sekali)

Adapun penskorannya sebagai berikut:
0 – 8 (kurang)
9 – 16 (cukup)
16 – 24 (baik)
21 – 32 (baik sekali)
Data menghitung hasil persentase hasil belajar dengan rumus:
R
Np
x 100%
SM
Np
:
Nilai dalam persen
R
:
Skor rata-rata dicapai siswa
SM
:
Skor maksimal ideal
(Nana Sujana, 1989: 16)

Indikator keberhasilan
Tolok ukur keberhasilkan penelitian ini adalah apabila persentase aktivitas siswa,
keterampilan guru, dan keberhasilan belajar siswa telah sesuai dengan kriteria
sebagai berikut:
Keterampilan Guru
Keberhasilan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dikatakan berhasil
apabila jika telah mencapai 75% yaitu 58-114 dengan kategori baik.
Aktivitas Guru
Aktivitas siswa dikatakan berhasil jika telah dicapai 75% yaitu 16 – 24 dengan
kategori baik.
Hasil Belajar
Materi pelajaran IPS disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut telah terdapat
85% yang telah mencapai daya serap dari 75%.

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI KELAS SIKLUS 1.2,3
Petunjuk pemberian nilai pada tabel:
Berilah tanda (v) pada salah satu huruf:
a jika ketiga indikator muncul
b jika dua indikator muncul
c jika hanya salah satu indikator muncul
Indikator
a
A. Pendahuluan
1. Kesiapan alat bantu dan media pembelajaran (sumber belajar)
a. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket.
b. Menyiapkan sumber belajar berupa media pembelajaran.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku yang relevan.
2. Motivasi
a. Mengawali pelajaran dengan ceria.
b. Menunjukkan kegunaan Kompetensi Dasar yang akan dibahas dalam
kehidupan sehari-hari atau hubungannya dengan mata pelajaran yang lain.
c. Memberi permasalahan yang menantang sehingga membangkitkan
keinginan siswa untuk memecahkannya.
3. Apersepsi
a. Mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran sebelumnya yang
berhubungan dengan materi yang akan dibahas.
b. Memberikan motivasi kepada siswa sehingga dapat membangkitkan
kreativitas siswa.
c. Menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.
4. Kejelasan Kompetensi Dasar/indikator.

Siklus 1, 2, 3
b c
Jumlah

a. Menyampaikan bahan ajar.
b. Menyiapkan buku bacaan teks.
c. Menyiapkan media pembelajaran.
B. Kegiatan Pokok
1. Penguasaan Materi
a. Mantap, percaya diri, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi.
b. Pertanyaan-pertanyaan dari siswa dijawab dengan tepat.
c. Kebenaran konsep-konsep disampaikan.
2. Pengelolaan Kelas
a. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru.
b. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan siswa.
c. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar.
dan alat-alat peraga.
3. Pengelolaan Waktu
a. Menggunakan waktu sesuai dengan alokasi yang ditentukan.
b. Waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk kegiatan siswa.
c. guru menggunakan waktu seefisien mungkin.
4. Metode/Pendekatan Pembelajaran
a. Menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa dalam hal ini guru
menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw.
b. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan secara tertib dan sistematis.
c. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi.
5. Penggunaan alat bantu/media pembelajaran
a. Terampil dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
b. Efektif dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
c. Efisien dalam menggunakan alat bantu/media pembelajaran yang
telah disiapkan.
6. Peran guru sebagai fasilitator
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai
kegiatan dalam upaya pencapaian indikator.
b. Memfasilitasi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan
dalam upaya pencapaian kompetensi dasar.
c. Selalu siap membantu siswa bila diperlukan.
7. Teknik Bertanya
a. Mengajukan pertanyaan kepada semua siswa dan memberi waktu tunggu
kepada siswa untuk berpikir.
b. Menghindari jawaban serentak dengan menunjuk salah seorang siswa
untuk menjawab dan dalam menanggapi pertanyaan/jawaban dari
siswa, sikap guru menunjukkan sikap sabar mendengarkan sampai selesai.
c. Tidak mencemooh siswa walaupun pertanyaan/jawaban siswa kurang
tepat, tidak langsung menyalahkan pendapat siswa dan memberikan
penghargaan pada siswa yang menjawap pertanyaan yang berbobot/
jawaban yang tepat.
8. Penggunaan papan tulis
a. Menuliskan hal-hal yang segera dihapus dan yang tidak dihapus
di akhir pelajaran.
b. Menulis pokok-pokok penting saja.
c. Teknik menulis tidak membelakangi siswa.
9. Interaksi antarsiswa
a. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran tampak akrab.
b. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran saling menghormati.

c. Hubungan antarsiswa dalam pembelajaran saling menghargai.
10. Interaksi antara guru dan siswa
a. Hubungan antar guru dan siswa dalam pembelajaran tampak akrab.
b. Hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran saling
menghormati.
c. Hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran saling menghargai.
11. Aktivitas siswa
a. Siswa aktif mengemukakan pendapat dalam belajar kelompok.
b. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru.
c. Siswa aktif dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dari guru.
12. Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran
a. Jumlah siswa yang hadir > 95 %
b. Sebagian besar ( >75 % ) siswa membawa buku pelajaran yang relevan.
c. Sebagian besar ( >75 % ) siswa tampak mencatat.
13 Pencapaian KD/indikator
a. Pertanyaan-pertanyaan dari guru berhubungan dengan Kompetensi
dasar/indikator.
b. Pertanyaan-pertanyaan dari guru sebagian besar ( 75 % ) dapat dijawab
oleh siswa.
c. Nilai yang didapat siswa ( 75 % ) di atas KKM yang ditentukan.
C. Penutup
1. Rangkuman
a. Siswa membuat rangkuman dibimbing oleh guru.
b. Pastikan semua siswa mencatat rangkuman.
c. Rangkuman dicatat sesuai dengan materi yang ada.
2. Tugas untuk pertemuan berikutnya
a. guru memberikan tugas pekerjaan rumah untuk pertemuan berikutnya.
b. guru memberikan tugas membaca buku untuk pertemuan berikutnya.
c. guru memberikan tugas mencari informasi untuk pertemuan berikutnya.
TOTAL

Penskoran:
0 – 57 ( Sangat Tidak Baik )
58 – 114 ( Baik )
115 – 171 ( Baik Sekali )

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN DI KELAS SIKLUS 1.2,3
Petunjuk pemberian nilai pada tabel
Berilah tanda (v) pada salah huruf:
a jika ketiga indikator muncul
b jika dua indikator muncul
c jika hanya salah satu indikator muncul
Indikator
1. Memerhatikan apa yang disampaikan guru
a.Siswa mencatat apa yang disampaikan guru.
b.Siswa bisa menangkap penjelasan guru.
c.Siswa bisa menjawab jika diberi pertanyaan.
2. Menjawap pertanyaan dari guru
a.Siswa dapat menjawab pertanyaan 50%.
b.Siswa dapat menjawab pertanyaan 75%.
c.Siswa dapat menjawab pertanyaan 100%.
3. Mengerjakan soal yang diberikan guru
a.Siswa mengerjakan soal tetapi belum tepat.
b.Siswa mengerjakan soal dan sebagian benar.
c.Siswa mengerjakan soal dan semuanya benar.
4. Bekerja sama dengan satu kelompok
a. Ikut bekerja sama tanpa berpikir.
b. Bekerja sama tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain.
c. Bekerja sama dengan baik dan memerhatikan pendapat teman
dengan baik.
5. Mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam kelompok.
a. Tidak memberikan pendapat sama sekal
b. Memberikan pendapat tetapi masih salah.
c. Memberikan pendapat dengan benar.
6. Mengambil keputusan dari semua jawaban yang paling benar
a. Menjawab pertanyaan sesuai dengan perintah.
b. Menjawab pertanyaan kurang sesuai dengan perintah.
c. Menjawab pertanyaan sesuai dengan perintah.
7. Mempresentasikan jawaban didepan kelas
a. Tidak mempresentasikan hasil sama sekali.
b. Mempresentasikan hasil tetapi belum tepat.
c. Mempresentasikan hasil dengan tepat.
JUMLAH

Siklus 1, 2, 3
a b c jumlah

Aktivitas siswa dianalisis dengan memberikan cek pada kategori yang sesuai.
Adapun penskorannya sebagai berikut:
0 – 7
(Kurang)
8 – 14
(Cukup)
15 – 21
(Baik)

INSTRUMEN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
Kriteria penilaian instrumen aktivitas belajar siswa.
1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Baik sekali
No

Indikator
Memerhatikan apa
yang disampaikan
guru

1
Kurang
Siswa tidak mencatat
apa yang
disampaikan guru

2
Cukup
Siswa mencatat apa
yang disampaikan
guru

2

Menjawab
pertanyaan dari guru

Siswa menjawab
25% pertanyaan guru

Siswa menjawab 50%
pertanyaan dari guru

3

Mengerjakan soal
yang diberikan guru
Bekerja sama dengan
teman satu kelompok

Siswa tidak
mengerjakan soal
Tidak ada kerja sama

Siswa mengerjakan
soal tapi belum tepat
Bekerja sendiri tanpa
mendengarkan
pendapat dari teman

3
Baik
Siswa dapat
menangkap dan
selalu siap jika diberi
pertanyaan
Siswa menjawab 75
% pertanyaan dengan
baik
Siswa mengerjakan
soal dengan baik
Bekerja sama tetapi
hanya pendapatnya
yang digunakan

1

Mendiskusikan
masalah yang
dihadapi dalam
kegiatan belajar
mengajar
Bertukar pendapat
antarteman dalam
kelompok
Mengambil keputusan
dari semua jawaban
yang dianggap paling
benar
Mempresentasikan
jawaban di depan
kelas
Jumlah Skor

Tidak memberikan
pendapat sama
sekali

Memberikan
pendapat tapi masih
kurang tepat

Memberikan
pendapat dengan
baik

Siswa menjawab
25% pertanyaan guru

Siswa menjawab 50%
pertanyaan dari guru

Menjawap
pertanyaan tidak
sesuai dengan
perintah
Tidak
mempresentasikan
hasil sama sekali
8

Menjawab
pertanyaan kurang
sesuai dengan
perintah
Mempresentasikan
hasil tapi masih salah

Siswa menjawab 75
% pertanyaan dengan
baik
Menjawap
pertanyaan cukup
sesuai dengan
pertanyaan
Mempresentasikan
hasil dengan jawaban
75 % betul
24

4

5

6
7

8

16

4
Baik sekali
Siswa mencatat, bisa
menangkap, dan
selalu siap jika diberi
pertanyaan
Siswa menjawab
100% pertanyaan dari
guru
Siswa mengerjakan
soal sesuai perintah
Bekerja sama dengan
baik dengan
memerhatikan
pendapat dari teman
yang terbaik
Memberikan
pendapat dengan
betul sesuai dengan
perintah
Siswa menjawab
100% pertanyaan dari
guru
Menjawap
pertanyaan sangat
sesuai dengan
pertanyaan
Mempresentasikan
dengan semua
jawaban betul
32

Pada aktivitas siswa dianalisis dengan memberikan cek pada kategori yang sesuai.
Adapun penskorannya sebagai berikut:
0–8
(Kurang)
9 – 16
(Cukup)
16 – 24
(Baik)
21 – 32
(Baik Sekali)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembelajaran IPS, keterlibatan siswa dalam menemukan konsep
sangat diperlukan, karena dengan dilibatkannya siswa dalam penemuan konsep,
maka siswa akan lebih memahami konsep tersebut sehingga prestasi belajar
meningkat. Jadi, layanan pembelajaran cooperative learning model jigsaw sangat
tepat karena layanan pembelajaran cooperative learning model jigsaw adalah
layanan metode belajar yang menekankan pada keaktifan siswa di dalam proses
belajar mengajar, yaitu siswa belajar secara berkelompok. Siswa menggunakan
kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam belajar, siswa saling memiliki
ketergantungan yang positif, dan siswa secara individu memiliki tanggung jawab
terhadap keberhasilan belajarnya. Jadi dengan layanan pembelajaran cooperative
learning model jigsaw dalam proses belajar mengajar akan meningkatkankan
pemahaman tentang materi yang dipelajarinya sehingga prestasi belajar
meningkat.
1.

Siklus 1

a. Perencanaan
1) Dokumentasi kondisional yang meliputi tes yang akan digunakan, daftar
nilai, dan pedoman pengamatan.
2) Membuat skenario pembelajaran
3) Menyusun rencana pembelajaran
4) Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.

5) Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan kegiatan.
6) Menyusun alat evaluasi.
b. Tindakan
1) Persiapan
Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan instrumen
pembelajaran maupun penelitian yang telah diuraikan di atas.
2) Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan satu kali pertemuan
yaitu pada tanggal 5 September 2009 dengan indikator, mengidentifikasi
ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam, serta ciri-ciri sosial dan budaya di
kabupaten/kota dan provinsi setempat. Dalam pelaksanaan pembelajaran
siswa diberi soal pre-test yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan
skor awal.
c. Langkah-langkah tindakan
1) Guru membuat RPP.
2) Guru membuat alat-alat peraga.
3) Simulasi.
4) Menyampaikan pembelajaran dan memotivasi siswa
5) Menyajikan materi pelajaran.
6) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.
7) Membantu kerja kelompok dan belajar.
8) Mengetes materi.
9) Memberi penghargaan.

d. Observasi.
Hasil pengamatan aspek aktivitas belajar siswa, dapat dilihat pada tabel 4 berikut
ini:
Tabel 4
Tabel hasil pengamatan aktivitas belajar siswa
No
1
2
3

Nama
Kelompok

Mawar
Tulip
Melati
Jumlah
Rata - rata
Persentase
Rata-rata Persentase
Kategori

Penilaian Aspek Tipe Jigsaw
1
2
3
4
5
6
7
8
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
7
7
8
6
8
7
8
8
2.33 2.33 2.67 2.00 2.67 2.33 2.67 2.67
58% 58% 67% 50% 67% 58% 67% 67%
61%
Cukup

Aktivitas kelompok dalam memerhatikan penjelasan guru mendapat
kriteria cukup dengan nilai rata-rata 2,3 hal ini dimungkinkan karena penjelasan
guru terlalu cepat akibatnya sukar dipahami siswa. Aktivitas siswa pada saat
pembentukan kelompok mendapat kriteria kurang dengan nilai rata-rata 2,3. Hal
ini dikarenakan siswa ramai saat bergabung dengan kelompoknya termasuk dalam
pengaturan tempat duduk kurang cepat sehingga terlalu menyita waktu. Selain itu,
siswa juga belum terbiasa dengan model pembelajaran tipe Jigsaw. Aktivitas
siswa yang menunjukkan semangat dalam mengikuti pembelajaran mendapat
kriteria cukup dengan nilai rata-rata 2,6 hal ini dikarenakan siswa lebih sering
bercanda dengan temannya, ada beberapa siswa yang terlihat malas mengikuti
pelajaran karena dari rumah belum sarapan pagi. Kejujuran siswa dalam
kelompok dalam mengerjakan tes berada pada kriteria kurang dengan nilai rata-

rata 2,0. Hal ini disebabkan siswa tidak memerhatikan penjelasan guru dan kurang
memahami tentang tahap model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Aktivitas
kelompok dalam memecahkan masalah mendapat kriteria cukup dengan nilai ratarata 2,6. Hal ini terjadi karena guru kurang memberikan rangsangan berpikir
dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga siswa belum tepat dalam
memecahkan masalah. Aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat mendapat
kriteria cukup dengan nilai rata-rata 2,3. Hal ini terjadi karena anggota tiap
kelompok kurang berani mengemukakan pendapatnya. Usaha guru untuk
memancing agar siswa lebih berani belum berhasil secara maksimal. Aktivitas
kelompok dalam bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas mendapat kriteria
cukup dengan nilai rata-rata 2,6. Hanya ada beberapa siswa yang berani bertanya
sedangkan siswa yang lain diam. Aktivitas kelompok dalam mempresentasikan
hasil mendapat kriteria cukup dengan rata-rata nilai 2,6 hal ini dikarenakan
keberanian siswa belum tampak. Penggunaan bahasanya kurang baik dan dalam
mempresentasikan belum lancar. Aktivitas siswa dalam bekerja sama dengan
anggota kelompoknya mendapat kriteria cukup dengan nilai rata-rata 2,6. Dalam
hal ini siswa yang pandai lebih mendominasi dalam menyelesaikan tugas
kelompok.
1) Observasi Aktivitas Guru
Pengamatan aktivitas guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel 5 di
bawah ini:

Tabel 5 . Hasil pengamatan aktivitas guru siklus I
No

Aspek Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw

Hasil yang Dicapai

1

Kesiapan alat bantu media pembelajaran

2

2

Motivasi

2

3

Apersepsi

2

4

Kejelasan kompetensi dasar (KD) atau indikator

2

5

Panguasaan materi

2

6

Pengelolaan kelas

2

7

Pengelolaan Waktu

2

8

Pendekatan pembelajaran

2

9

Penggunaan alat bantu/media pembelajaran

2

10

Peran guru sebagai fasilitator

2

11

Teknik bertanya

2

12

Penggunaan papan tulis

1

13

Interaksi antarsiswa

2

14

Interaksi antara guru dan siswa

2

15

Aktivitas siswa

2

16

Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran

2

17

Pencapaian KD/ indikator

2

18

Rangkuman

2

19

Tugas untuk pertemuan berikutnya

2

Jumlah

35

Rata-rata

1.84

Persentase

61.40%

Kategori

Cukup

Pada siklus 1 ini, guru dalam melakukan persiapan media dan alat bantu
pembelajaran masuk dalam kategori cukup. Pemberian motivasi sebelum memulai
pelajaran, apersepsi, kejelasan penjelasan tujuan pembelajaran, penguasaan
materi, pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, pendekaan pembelajaran,
penggunaan alat bantu atau media pembelajaran, peran guru sebagai fasilitator,

teknik bertanya, interaksi antarsiswa, interaksi antara guru dan siswa, aktivitas
siswa, minat siswa—secara keseluruhan aktivitas guru di kelas pada siklus satu
masuk dalam kategori cukup.
Saat pertama metode ini diterapkan di kelas, siswa masih belum bisa
memahami apa yang disampaikan guru, demikian juga sumber belajar atau
ketersediaan buku dan modul yang sangat minim, sehingga pelaksanaan model
jigsaw ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.
2) Hasil Belajar
Berdasarkan hasil penelitian siklus I mengenai hasil belajar IPS melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diperoleh data untuk nilai rata-rata
siklus 1 selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi bergolong
sesuai dengan kategori hasil belajar IPS sebagai berikut:
Tabel 6. Deskripsi frekuensi bergolong hasil belajar IPS siklus I

7,1 - 8,5
5,6 - 7,0
5,5 - 4,1
4>
Jumlah
Rata-rata

2
3
9
6
1
21
6,43

9.52%
14.29%
42.86%
28.57%
4.76%
100.00%

Dari tabel di atas menujukkan bahwa perolehan hasil belajar IPS dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw persentase terbesar pada kategori
cukup pada range nilai 5,6 – 7,0 sebesar 42, 86%, nilai terendah adalah 4 dan nilai
tertinggi 9. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik batang berikut ini:

HASIL BELAJAR SIKLUS 1
Frekuensi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8,6 - 10

7,1 - 8,5

5,6 - 7,0

5,5 - 4,1

4>

Grafik 1: Grafik Batang Hasil Belajar IPS siklus I

Dengan demikian, rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 6,43
dan ketuntasan individual baru mencapai 23,81% sehingga belum sesuai dengan
indikator keberhasilan yang ditetapkan (75) oleh karena itu perlu diadakan
perbaikan pada pelaksanaan tindakan di siklus II.

d. Refleksi
Refleksi tindakan pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah yang
muncul selama tindakan. Berdasarkan deskripsi data siklus I, maka dalam
pembelajaran ditemukan permasalahan sebagai berikut:

Hasil tes menunjukkan bahwa masih ada 76,19 % siswa yang belum tuntas
belajarnya. Ketuntasan belajar kelas hanya 23,81% sehingga ketuntasan belajar
belum tercapai.
1. Siswa kurang bekerja sama dalam menyelesaikan kerja kelompok, siswa
yang pandai lebih mendominasi dalam menyelesaikannya.
2. Kelompok tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
3. Siswa kurang lancar dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok
bahkan ada kelompok yang tidak mempresentasikan hasil kalau tidak
dipaksa.
4. Perhatian dan bimbingan guru masih kurang merata, sehingga masih ada
kelompok yang menunggu bimbingan guru.

2.

Siklus II

a. Perencanaan
1. Dokumentasi kondisional yang meliputi tes yang akan digunakan, daftar
nilai, dan pedoman pengamatan.
2. Membuat skenario pembelajaran.
3. Menyusun rencana pembelajaran.
4. Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
5. Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan kegiatan.
6. Menyusun alat evaluasi.

b. Tindakan
1) Persiapan
Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan instrumen
pembelajaran maupun penelitian yang telah diuraikan di atas.
2) Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan satu kali
pertemuan yaitu pada tanggal 12 September 2009 dengan indikator
mengidentifikasi peristiwa alam (misalnya: gempa bumi, banjir, gunung api,
angin topan). Sebelum pelaksanaan pembelajaran siswa diberi soal pre-test
yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan skor awal.
3) Langkah-langkah tindakan
1) Guru membuat RPP.
2) Guru membuat alat-alat peraga.
3) Simulasi.
4) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
5) Menyampaikan informasi.
6) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.
7) Membantu kerja kelompok dalam belajar.
8) Mengetes materi.
9) Memberi penghargaan.

c. Observasi
Hasil pengamatan aspek aktivitas belajar siswa, dapat dilihat pada tabel 7 berikut
ini:
Tabel 7
Tabel hasil pengamatan aktivitas belajar siswa
Penilaian Aspek Tipe Jigsaw
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Mawar
3
3
3
2
3
3
3
3
2
Tulip
2
2
2
3
2
2
2
2
3
Melati
2
2
2
2
2
3
3
2
Jumlah
7
7
7
7
7
8
8
7
Rata - rata
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.67 2.67 2.33
Persentase
78% 78% 78% 78% 78% 89% 89% 78%
Rata - rata Persentase
81%
Kategori
Cukup
Nama
Kelompok

No

Aktivitas kelompok mulai terlihat meningkat karena siswa mulai terbiasa
dengan metode Jigsaw dan mulai dapat menikmati proses pembelajaran.
1) Observasi Aktivitas Guru
Pengamatan aktivitas guru pada siklus II dapat dilihat pada tabel 5 di
bawah ini.
Tabel 8 Hasil pengamatan aktivitas guru siklus II
No

Aspek model pembelajaran koopertif tipe Jigsaw

Hasil yang dicapai
2

1

Kesiapan alat bantu media pembelajaran

2

Motivasi

2

3

Apersepsi

2

4

Kejelasan kompetensi dasar atau indikator

2

5

Panguasaan materi

2

6

Pengelolaan kelas

2

7

Pengelolaan waktu

2

8

Pendekatan pembelajaran

2

9

Penggunaan alat bantu/media pembelajaran

2

10

Peran guru sebagai fasilitator

2

11

Teknik bertanya

2

12

Penggunaan papan tulis

3

13

Interaksi antarsiswa

2

14

Interaksi antara guru dan siswa

2

15

Aktivitas siswa

2

16

Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran

2

17

Pencapaian KD/indikator

2

18

Rangkuman

2

19

Tugas untuk pertemuan berikutnya

2

Jumlah

41

Rata – rata

2.16

Persentase

71.93%
Baik

Kategori

Pada siklus 2 ini, guru dalam melakukan persiapan media dan alat bantu
pembelajaran masuk dalam kategori baik. Pemberian motivasi sebelum memulai
pelajaran, apersepsi, kejelasan penjelasan tujuan pembelajaran, penguasaan
materi, pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, pendekaan pembelajaran,
penggunaan alat bantu atau media pembelajaran, peran guru sebagai fasilitator,
teknik bertanya, interaksi antarsiswa, interaksi antara guru dan siswa, aktivitas
siswa, minat siswa—secara keseluruhan aktivitas guru di kelas pada siklus satu
masuk dalam kategori baik.
2) Hasil Belajar
Berdasarkan hasil penelitian siklus 2 mengenai hasil belajar IPS melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diperoleh data untuk nilai rata-rata

siklus 2 selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi bergolong
sesuai dengan kategori hasil belajar IPS sebagai berikut:

Tabel 9 Deskripsi frekuensi bergolong hasil belajar IPS siklus 2
Interval

Frekuensi

Persentase

Kategori

–
7,1 - 8,5
5,6 - 7,0
4,1 - 5,5
4>
Jumlah
Rata-rata

3
1
13
4
0
21
6.76

14.29%
4.76%
61.90%
19.05%
0.00%
100.00%

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan hasil belajar IPS dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw persentase terbesar pada kategori
cukup pada range nilai 5,6 – 7,0 sebesar 61, 90%, nilai terendah adalah 5 dan nilai
tertinggi 9. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik batang berikut ini:
14
12
10
8
6
4
2
0
8,6 – 10

7,1 - 8,5

5,6 - 7,0

4,1 - 5,5

Frekuensi

Grafik 1: Grafik Batang Hasil Belajar IPS siklus II

4>

Dengan demikian rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 6,76
dan ketuntasan individual baru mencapai 19.09% sehingga belum sesuai dengan
indikator keberhasilan yang ditetapkan (75). Oleh karena itu, perlu diadakan
perbaikan pada pelaksanaan tindakan di siklus III.

4. Rancangan Tindakan Siklus III
a. Perencanaan
1) Memadukan hasil refleksi siklus I dan II lebih efektif.
2) Mengoptimalkan waktu.
3) Menyusun rencana pembelajaran.
4) Membuat dan menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
5) Membuat laporan observasi sebagai pedoman pengamatan kegiatan.
6) Menyusun lembar pengamatan guru untuk mencatat keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran pada siklus III.
7) Menyusun alat evaluasi.
b. Tindakan
1. Persiapan
Peneliti menyiapkan materi, skenario pembelajaran, dan instrumen
pembelajaran maupun penelitian yang telah diuraikan di atas.
2. Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pembelajaran pada siklus III dilaksanakan satu kali pertemuan
yaitu pada tanggal 19 September 2009 dengan indikator mengidentifikasi ciri-

ciri dan manfaat kenampakan alam, serta ciri-ciri sosial dan budaya di
kabupaten/kota dan provinsi setempat. Sebelum pelaksanaan pembelajaran,
siswa diberi soal pre-test yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan
skor awal.
3. Langkah-langkah tindakan
1) Guru membuat RPP.
2) Guru membuat alat-alat peraga.
3) Simulasi.
4) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
5) Menyajikan informasi/materi pelajaran.
6) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.
7) Guru membantu kerja kelompok dalam belajar.
8) Guru mengetes materi baik secara kelompok maupun individual.
9) Memberikan penghargaan bagi yang berprestasi.
c. Observasi
1. Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan model belajar
Hasil pengamatan aspek aktivitas belajar siswa, dapat dilihat pada tabel 7
berikut ini:
Tabel 9
Tabel hasil pengamatan aktivitas belajar siswa
Interval

Frekuensi

Persentase

Kategori

–
7,1 - 8,5
5,6 - 7,0

5
4
12

23.81%
19.05%
57.14%

Baik sekali
Baik
Cukup

4,1 - 5,5
4>
Jumlah
Rata-rata

0
0
21
7.43

0.00%
0.00%
100.00%

Kurang
Sangat Kurang

Aktivitas kelompok mulai terlihat meningkat karena siswa mulai terbiasa
dengan metode Jigsaw dan mulai dapat menikmati proses pembelajaran.
2. Observasi Aktivitas Guru
Pengamatan aktivitas guru pada siklus III dapat dilihat pada tabel 10
dibawah ini:
Tabel 10 Hasil pengamatan aktivitas guru siklus III
No

Aspek model pembelajaran koopertif tipe Jigsaw

Hasil yang dicapai
2

1

Kesiapan alat bantu media pembelajaran

2

Motivasi

3

3

Apersepsi

2

4

Kejelasan kompetensi dasar/indikator

2

5

Panguasaan materi

2

6

Pengelolaan kelas

3

7

Pengelolaan waktu

3

8

Pendekatan pembelajaran

3

9

Penggunaan alat bantu/media pembelajaran

3

10

Peran guru sebagai fasilitator

2

11

Teknik bertanya

2

12

Penggunaan papan tulis

2

13

Interaksi antarsiswa

3

14

Interaksi antara guru dan siswa

2

15

Aktivitas siswa

2

16

Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran

2

17

Pencapaian KD/ indikator

2

18

Rangkuman

2

19

3

Tugas untuk pertemuan berikutnya
Jumlah

46

Rata-rata

2.40

Persentase

80.12%
Baik

Kategori

Pada siklus 3 ini, guru dalam melakukan persiapan media dan alat bantu
pembelajaran masuk dalam kategori baik. Pemberian motivasi sebelum memulai
pelajaran, apersepsi, kejelasan penjelasan tujuan pembelajaran,

penguasaan

materi, pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, pendekatan pembelajaran,
penggunaan alat bantu atau media pembelajaran, peran guru sebagai fasilitator,
teknik bertanya, interaksi antarsiswa, interaksi antara guru dan siswa, aktivitas
siswa, minat siswa—secara keseluruhan aktivitas guru di kelas pada siklus satu
masuk dalam kategori baik.

3. Hasil Belajar
Berdasarkan hasil penelitian siklus 3 mengenai hasil belajar IPS melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diperoleh data untuk nilai rata-rata
siklus 3 selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi bergolong
sesuai dengan kategori hasil belajar IPS sebagai berikut:
Tabel 12 Deskripsi frekuensi bergolong hasil belajar IPS siklus 3
Interval

Frekuensi

Persentase

Kategori

–
7,1 - 8,5
5,6 - 7,0
4,1 - 5,5

5
4
12
0

23.81%
19.05%
57.14%
0.00%

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang

4>
Jumlah
Rata-rata

0
21
7.43

0.00%
100.00%

Sangat Kurang

Dari tabel di atas menujukkan bahwa perolehan hasil belajar IPS dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw persentase terbesar pada kategori
cukup pada range nilai 5,6 – 7,0 sebesar 57,40%, nilai terendah adalah 6 dan nilai
tertinggi 9. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik batang berikut ini:
14
12
10
8
6
4
2
0
8,6 – 10

7,1 - 8,5

5,6 - 7,0

4,1 - 5,5

4>

Frekuensi

Grafik 1: Grafik Batang Hasil Belajar IPS siklus III
Dengan demikian rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III sebesar 7,43
dan ketuntasan individual baru mencapai 42,86 %.
d. Refleksi
Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidaklah selalu berjalan
dengan mulus meskipun rencana telah dirancang sedemikian rupa. Hal-hal yang
dapat menghambat proses pembelajaran terutama dalam penerapan model
pembelajaran cooperative learning di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya

pemahaman

guru

mengenai

penerapan

pembelajaran

cooperative learning.
2. Jumlah siswa yang terlalu banyak yang mengakibatkan perhatian guru
terhadap proses pembelajaran relatif kecil sehingga yang hanya segelintir
orang yang menguasai arena kelas, yang lain hanya sebagai penonton.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran
cooperative learning.
4. Kurangnya buku sumber sebagai media pembelajaran.
5. Terbatasnya pengetahuan siswa akan sistem teknologi dan informasi yang
dapat mendukung proses pembelajaran.
Agar pelaksanaan pembelajaran cooperative learning dapat berjalan
dengan baik, maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Guru senantiasa mempelajari teknik-teknik penerapan model pembelajaran
cooperative learning di kelas dan menyesuaikan dengan materi yang akan
diajarkan.
2. Pembagian jumlah siswa yang merata, dalam artian tiap kelas merupakan
kelas heterogen.
3. Diadakan sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran
cooperative learning.
4. Meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber.
5. Mensosialisasikan kepada siswa akan pentingnya sistem teknologi dan
informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.

BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN
i. KESIMPULAN
Penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam penelitian ini
hasilnya adalah sebagai berikut:
1. Hasil tes siklus 1 menunjukkan bahwa masih ada 76,19 % siswa yang
belum tuntas belajarnya. Ketuntasan belajar kelas hanya 23,81%
Sehingga ketuntasan belajar belum tercapai.
2. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 6,76 dan ketuntasan
individual baru mencapai 19.09% sehingga belum sesuai dengan
indikator keberhasilan yang ditetapkan (75). Oleh karena itu, perlu
diadakan perbaikan pada pelaksanaan tindakan di siklus III.
3. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III sebesar 7,43 dan ketuntasan
individual baru mencapai 42,86 %.
Hal-hal yang dapat menghambat proses pembelajaran terutama dalam
penerapan model pembelajaran cooperative learning di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Kurangnya

pemahaman

guru

mengenai

penerapan

pembelajaran

cooperative learning.
2. Jumlah siswa yang terlalu banyak yang mengakibatkan perhatian guru
terhadap proses pembelajaran relatif kecil sehingga hanya segelintir orang
yang menguasai arena kelas, yang lain hanya sebagai penonton.

3. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran
cooperative learning.
4. Kurangnya buku sumber sebagai media pembelajaran.
5. Terbatasnya pengetahuan siswa akan sistem teknologi dan informasi yang
dapat mendukung proses pembelajaran.

ii. SARAN
Agar pelaksanaan pembelajaran cooperative learning dapat berjalan
dengan baik, maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Guru senantiasa mempelajari teknik-teknik penerapan model pembelajaran
cooperative learning di kelas dan menyesuaikan dengan materi yang akan
diajarkan.
2. Pembagian jumlah siswa yang merata, dalam artian tiap kelas merupakan
kelas heterogen.
3. Diadakan sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran
cooperative learning.
4. Meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber.
Mensosialisasikan kepada siswa akan pentingnya sistem teknologi dan
informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.
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LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
Mata Pelajaran :
Hari/Tanggal

No
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:

Nama Kelompok
……………………
Perhatian siswa saat guru
menjelaskan pelajaran
Melakukan diskusi sesuai
dengan materi dalam LKS
Mengajukan
pertanyaan
kepada
siswa/guru
saat
pembelajaran
Menjawab pertanyaan dari
guru/siswa
Mengemukakan
pendapat
saat diskusi kelompok
Memberi
tanggapan/masukkan
Mempresentasikan
hasil
diskusi
Menghargai pendapat orang
lain/kelompok lain
Membawa referensi dari
buku lain
Mencatat/
merangkum

………..

Nama Anggota Kelompok
……….. ……….. ………..

………..

LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA SIKLUS II
Mata Pelajaran :
Hari/Tanggal

No
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:

Nama Kelompok
……………………
Perhatian siswa saat guru
menjelaskan pelajaran
Melakukan diskusi sesuai
dengan materi dalam LKS
Mengajukan
pertanyaan
kepada
siswa/guru
saat
pembelajaran
Menjawab pertanyaan dari
guru/siswa
Mengemukakan
pendapat
saat diskusi kelompok
Memberi
tanggapan/masukkan
Mempresentasikan
hasil
diskusi
Menghargai pendapat orang
lain/kelompok lain
Membawa referensi dari
buku lain
Mencatat/
merangkum

………..

Nama Anggota Kelompok
……….. ……….. ………..

………..

LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA SIKLUS III
Mata Pelajaran :
Hari/Tanggal

No
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:

Nama Kelompok
……………………
Perhatian siswa saat guru
menjelaskan pelajaran
Melakukan diskusi sesuai
dengan materi dalam LKS
Mengajukan
pertanyaan
kepada
siswa/guru
saat
pembelajaran
Menjawab pertanyaan dari
guru/siswa
Mengemukakan
pendapat
saat diskusi kelompok
Memberi
tanggapan/masukkan
Mempresentasikan
hasil
diskusi
Menghargai pendapat orang
lain/kelompok lain
Membawa referensi dari
buku lain
Mencatat/
merangkum

………..

Nama Anggota Kelompok
……….. ……….. ………..

………..

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

NO

ASPEK YANG DINILAI

1.

Perhatian siswa saat guru memberikan pelajaran

2.

Melakukan diskusi sesuai dengan materi dalam LKS

3.

Mengajukan pertanyaan kepada siswa/guru pada saat pembelajaran

4.

Menjawab pertanyaan dari guru/siswa

5.

Mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok

6.

Memberi tanggapan/masukan

7.

Mempresentasikan hasil diskusi

8.

Menghargai pendapat siswa lain

9.

Membawa referensi dari sumber lain

10.

Mencatat/merangkum
Jumlah
Persentase

SIKLUS I

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

NO

ASPEK YANG DINILAI

1.

Perhatian siswa saat guru memberikan pelajaran

2.

Melakukan diskusi sesuai dengan materi dalam LKS

3.

Mengajukan pertanyaan kepada siswa/guru pada saat pembelajaran

4.

Menjawab pertanyaan dari guru/siswa

5.

Mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok

6.

Memberi tanggapan/masukan

7.

Mempresentasikan hasil diskusi

8.

Menghargai pendapat siswa lain

9.

Membawa referensi dari sumber lain

10.

Mencatat/merangkum
Jumlah
Persentase

SIKLUS II

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

NO

ASPEK YANG DINILAI

1.

Perhatian siswa saat guru memberikan pelajaran

2.

Melakukan diskusi sesuai dengan materi dalam LKS

3.

Mengajukan pertanyaan kepada siswa/guru pada saat pembelajaran

4.

Menjawab pertanyaan dari guru/siswa

5.

Mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok

6.

Memberi tanggapan/masukan

7.

Mempresentasikan hasil diskusi

8.

Menghargai pendapat siswa lain

9.

Membawa referensi dari sumber lain

10.

Mencatat/merangkum
Jumlah
Persentase

SIKLUS III

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

No
1

Kegiatan
Persiapan

Aspek yang Diamati
Rencana pembelajaran
Media pembelajaran

2

Pendahuluan

Memotivasi
Mengingat materi pendahuluan
Menyampaikan tujuan pembelajaran

3

Kegiatan inti

Penguasaan materi
Kesesuaian materi dengan indicator
Kejelasan dalam penyajian
Penugasan metode
Variasi selama pembelajaran
Membimbing siswa
Memberi pertanyaan kepada siswa
Memberi penghargaan siswa
Pengelolaan waktu
Pengelolaan kelas

4

Penutup

Penelitian mengajak siswa membuat
kesimpulan
Memberi tugas rumah
Memberi evaluasi
Jumlah
Rata-rata %

Siklus I
4

3

2

1

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

No
1

Kegiatan
Persiapan

Aspek yang Diamati
Rencana pembelajaran
Media pembelajaran

2

Pendahuluan

Memotivasi
Mengingat materi pendahuluan
Menyampaikan tujuan pembelajaran

3

Kegiatan inti

Penguasaan materi
Kesesuaian materi dengan indicator
Kejelasan dalam penyajian
Penugasan metode
Variasi selama pembelajaran
Membimbing siswa
Memberi pertanyaan kepada siswa
Memberi penghargaan siswa
Pengelolaan waktu
Pengelolaan kelas

4

Penutup

Penelitian mengajak siswa membuat
kesimpulan
Memberi tugas rumah
Memberi evaluasi
Jumlah
Rata-rata %

Siklus II
4

3

2

1

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

No
1

Kegiatan
Persiapan

Aspek yang Diamati
Rencana pembelajaran
Media pembelajaran

2

Pendahuluan

Memotivasi
Mengingat materi pendahuluan
Menyampaikan tujuan pembelajaran

3

Kegiatan inti

Penguasaan materi
Kesesuaian materi dengan indicator
Kejelasan dalam penyajian
Penugasan metode
Variasi selama pembelajaran
Membimbing siswa
Memberi pertanyaan kepada siswa
Memberi penghargaan siswa
Pengelolaan waktu
Pengelolaan kelas

4

Penutup

Penelitian mengajak siswa membuat
kesimpulan
Memberi tugas rumah
Memberi evaluasi
Jumlah
Rata-rata %

Siklus III
4

3

2

1

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Siklus I
No

Kegiatan

4
1

Persiapan

Rencana pembelajaran
Media pembelajaran

2

Pendahuluan

Memotivasi
Mengingat materi pendahuluan
Menyampaikan tujuan
pembelajaran

3

Kegiatan inti

Penguasaan materi
Kesesuaian materi dengan indicator
Kejelasan dalam penyajian
Penugasan metode
Variasi selama pembelajaran
Membimbing siswa
Memberi pertanyaan kepada siswa
Memberi penghargaan siswa
Pengelolaan waktu
Pengelolaan kelas

4

Penutup

Siklus II

Siklus III

Aspek yang Diamati

Penelitian

mengajak

membuat kesimpulan
Memberi tugas rumah
Memberi evaluasi
Jumlah
Rata-rata %

siswa

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN IPS
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

NO

ASPEK YANG DINILAI

1.

Perhatian siswa saat guru memberikan
pelajaran

2.

Melakukan

diskusi

sesuai

dengan

materi dalam LKS
3.

Mengajukan

pertanyaan

kepada

siswa/guru pada saat pembelajaran
4.

Menjawab pertanyaan dari guru/siswa

5.

Mengemukakan pendapat saat diskusi
kelompok

6.

Memberi tanggapan/masukan

7.

Mempresentasikan hasil diskusi

8.

Menghargai pendapat siswa lain

9.

Membawa referensi dari sumber lain

10.

Mencatat/merangkum
Jumlah
Persentase

SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(Siklus I)

I.

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV/I

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 pertemuan)

Standar Kompetensi
Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di
lingkungan kabupaten, kota dan provinsi.

II.

Kompetensi Dasar
Mendiskusikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten, kota dan
provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya.

III.

Indikator
Mengidentifikasi ciri-ciri sosial dan manfaat kenampakan alam, serta ciriciri sosial budaya di kabupaten, kota dan provinsi setempat.

IV. Tujuan Pembelajaran
1.Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dengan
benar.
2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengetahui manfaat kenampakan
alam dengan tepat
3. Melalui membaca bersama siswa dapat mengetahui ciri – ciri social
budaya di kabupaten dengan benar.
4. Melalui membaca bersama siswa dapat mengetahui ciri – ciri social
budaya di kota dengan benar.
5. Melalui membaca bersama siswa dapat mengetahui ciri – ciri social
budaya di profinsi setempat dengan benar.

V.

Materi Pokok
Kenampakan alam, sosial dan budaya.

VI. Metode
1. Model
Cooperative Learning Tipe Jigsaw
2. Metode
a. Ceramah

c. Diskusi

b. Tanya jawab

d. Penugasan

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
A.Pra-kegiatan
Berdoa, daftar hadir siswa, mengkondisikan siswa (memberi
motivasi)
B. Kegiatan awal
Guru mengadakan tanya jawab pelajaran yang telah lalu dengan
mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari.
a. Warna cokelat pada peta adalah simbol untuk
b. Sebuah

kabupaten

terdiri

beberapa

kecamatan

sebutkan

kecamatan di wilayah yang kamu ketahui?
c. Apa saja yang dapat kamu baca pada peta Kecamatan Getasan?
d. Guru mengutarakan tujuan yang akan dicapai
e Guru memberi motivasi kepada siswa
C. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan materi tentang keragaman kenampakan alam
2. Siswa dan guru membentuk kelompok belajar 4-5 orang (yang
disebut kelompok asal)
3. Dari kelompok asal tadi masing masing siswa mendapat tugas untuk
didiskuskan ke kelompok ahli.

4. Setelah tiap anak dari kelompok asal mendapat tugas maka mereka
mencari kelompok masing masing yang mempunyai tugas yang
sama.
5. setelah mereka menemukan tugas yang sama mereka membentuk
kelompok yang dinamakan kelompok ahli.
6. setelah mereka membentuk kelompok ahli dan telah mendaptkan
tugas masing masing maka kelompok ahli melakukan diskusi.
7. Setelah selesai berdiskusi dari kelompok ahli mereka kembali ke
kelompok asal
8. setelah selesai berdiskusi dari kelompok ahla maka mereka saling
memberikan informasi kepada kelompok asal.
9. Masing-masing

kelompok

mempresentasikan

hasil

kelompoknya.
Lembar Kerja Siswa
Perintah
Diskusikan dengan kelompokmu tentang:
1. Daratan meliputi gunung dan pegunungan
2. Daratan meliputi dataran tinggi dan dataran rendah
3. Daratan meliputi pantai dan perairan meliputi sungai
4. Perairan meliputi danau dan selat
Jawaban usahakan sedetail mungkin.
B. Kegiatan Akhir ((± 15 menit)
1. Guru dan siswa melakukan refleksi
2. Guru memberikan tugas rumah
3. Guru menutup pelajaran
VIII. Alat dan Sumber Belajar
Sumber Belajar : - Silabus
- Buku Paket Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV
- Buku Pendamping Siswa (LKS Canggih)
- Buku Paket IPS Kelas IV yang relevan
Alat

: - Gambar-gambar yang sesuai

diskusi

IX. Penilaian
1. Teknik Penilaian
a. Tes tertulis
b. Penugasan
c. Unjuk kerja
2. Bentuk Instrumen
a. Lisan

Soal:
1. Sebutkan salah satu kenampakan alam kenampakan alam daratan….
2. Segala sesuatu di alam atau segala sesuatu yang menampakkan diri atau
menunjukkan diri kepada kita disebut….
3. Pegunungan Dieng terletak di provinsi….
4. Wilayah di daratan dengan ketinggian antar 0 – 200 m di atas permukaan
laut disebut….
5. Selat Rote menghubungkan provinsi Timur dengan….

Kunci Jawaban:
1. Gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai
2. Kenampakan alam
3. Jawa Tengah
4. Dataran rendah
5. Provinsi Rote

Tugas Rumah:
Kamu sudah tahu macam-macam kenampakan alam sekarang coba kamu
cari informasi tentang kenampakan alam di wilayah provinsimu. Kamu bisa
menggunakan peta atau buku-buku lainnya.

Nama Provinsi: Jawa Tengah
Kenampakan Alam
I.

Nama Kenampakan Alam

Dataran
a. Gunung
b. Pegunungan
c. Dataran tinggi
d. Pantai

II. Perairan
a. Sungai
b. Danau
c. Selat
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(Siklus II)

I.

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV/I

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 pertemuan)

Standar Kompetensi
Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di
lingkungan kabupaten, kota dan provinsi.

II.

Kompetensi Dasar
Mendiskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten, kota dan
provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya.

III.

Indikator
Mengidentifikasi peristiwa alam (misal: gempa bumi, banjir, gunung api,
angin topan)

IV. Tujuan Pembelajaran
1.Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
berupa gempa bumidengan benar
2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
berupa banjir dengan benar
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
berupa gunung api dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
berupa angin topan dengan benar
V.

Materi Pokok
Kenampakan alam, sosial dan budaya.

VI. Metode
1. Model
Cooperative Learning Tipe Jigsaw

2. Metode
a. Ceramah

c. Diskusi

b. Tanya jawab

d. Penugasan

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pra Kegiatan
Berdoa, mengabsen, mengkondisikan siswa (memberi motivasi)
B. Kegiatan Awal
a.

Guru mengadakan tanya jawab pelajaran yang telah lalu dengan
mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari.

b. Apakah kamu pernah pergi ke pantai?
Pantai mana yang pernah kamu kunjungi dan bagaimana suasana
pantai?
c. Daerah yang kita tempati termasuk dataran tinggi sebutkan hasi
bumi yang dihasilkan
d. Guru mengutarakan tujuan yang akan dicapai
e. Guru memberi motivasi kepada siswa
C. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan tentang materi gejala-gejala alam
2. Siswa dan guru membentuk kelompok belajar 4-5 orang (yang
disebut kelompok asal)
3. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas dari materi yang baru
dipelajari
4. Masing-masing kelompok berdiskusi tentang materi yang telah
dibagikan
5. Setelah selesai berdiskusi dari kelompok asal masing-masing anak
bergabung dengan kelompok baru yang disebut kelompok ahli
6.

Setelah selesai berdiskusi dari kelompok ahli mereka kembali ke
kelompok asal

7. Masing-masing
kelompoknya.

kelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi

8. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil presentasi.

Lembar Kerja Siswa
Perintah
1. Diskusikan dengan kelompok belajarmu
2. Gunakan buku-buku referensi yang mendukung tugas kalian
3. Lengkapilah tabel di bawah ini
No

Gejala-gejala Alam

1.

Gempa bumi

2.

Gunung meletus

3.

Banjir

4.

Kekurangan air bersih

Keterangan/Penyebab

1. Kegiatan Akhir ((± 15 menit)
1. Guru dan siswa melakukan refleksi
2. Guru memberikan tugas rumah
3. Guru menutup pelajaran
ii.

Alat dan Sumber Belajar
Alat Peraga

: Gambar-gambar yang sesuai/puzzle

Sumber Bahan

: - Buku Paket IPS Kelas IV Penerbit Erlangga
i.Buku Paket IPS Kelas IV Penerbit Yudhistira
ii.Silabus
iii.LKS Canggih

iii.

Penilaian
b. Teknik Penilaian
1) Tes lisan
2) Tes tertulis
3) Penugasan

c. Bentuk Instrumen
Penilaian

Soal:
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan dan jelaskan dua macam gempa bumi!
2. Sebutkan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi!
3. Apa saja yang dikeluarkan ketika gunung api meletus? dan jelaskan!
4. Apa saja penyebab terjadinya banjir?
5. Sebutkan 5 gunung merapi yang meletus antara tahun 2000-2008 beserta
provinsinya!

Kunci Jawaban:
1. * Gempa Vulkanik

: Gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung
berapi

* Gempa Tektonik

: Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng
bumi

2. Rumah-rumah dan gedung bisa hancur, orang kehilangan harta benda,
orang meninggal karena tertimbun bangunan-bangunan.
3. Magma

: Cairan panas yang terdapat di perut bumi

Lava

: Magma yang keluar dari perut bumi

Lapili

: Kerikil yang dimuntahkan ketika gunung api meletus

4. 1. Semakin berkurangnya lahan hutan
2. Adanya penebangan hutan secara liar
3. Membuang sampah di sembarang tempat
4. Beralih fungsinya lahan hijau
No

Nama Gunung

Tahun Meletus

Letak Provinsi

1.

Gunung Batur

2000

Bali

2.

Gunung Krakatau

2005

Selat Sunda

5.

3.

Gunung Rinjani

2007

Lombok

4.

Gunung Merapi

2006

Jawa Tengah, DIY

5.

Gunung Semeru

2008

Jawa Timur

Tugas Rumah (Kelompok):
Carilah di media cetak (Koran, majalah, dll) contoh berita tentang gejalagejala alam sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
Lembar Penilaian Kerja Kelompok
No

Nama
Kelompok

Aspek
Kelengkapan

Ketepatan

Jawaban

Jawaban

Jumlah
Kecepatan

Skor

1.
2.
3.
4.
5.
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Nilai

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(Siklus III)

I.

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV/I

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 pertemuan)

Standar Kompetensi
Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di
lingkungan kabupaten, kota dan provinsi.

II.

Kompetensi Dasar
Mendiskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten, kota dan
provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya.

III.

Indikator
Mengidentifikasi peristiwa alam gempa bumi, banjir, gunung api, angin
topan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di kabupan/kota
setempat.

IV. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
gempa bumi dengan tepat.
2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
banjir dengan tepat.
3.Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
gunung api dengan tepat.
4.Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam
angin topan dengan tepat.
5.Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi pengaruhnya
terhadap terhadap kehidupan sosial di kabupan/kota setempat dengan
tepat.

V.

Materi Pokok
Kenampakan alam, sosial dan budaya.

VI. Metode
1. Model
Cooperative Learning Tipe Jigsaw
2. Metode
a. Ceramah

c. Diskusi

b. Tanya jawab

d. Penugasan

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
A)Pra Kegiatan
1.Berdoa, mengabsen, mengkondisikan siswa (memberi motivasi)
2.Apersepsi
3.Guru mengadakan tanya jawab pelajaran yang telah lalu dengan
mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari.
a. Mengapa kekurangan air bersih menjadi bencana?
b. Apa pengaruhnya bagi kehidupan manusia?
A. Kegiatan Inti (± 45 menit)
1. Guru mengutarakan tujuan yang akan dicapai
2. Guru memberikan motivasi kepada siswa
3. Guru menjelaskan materi tentang perilaku masyarakat dan peristiwa
alam dan keragaman sosial budaya karena keragaman kenampakan
alam.
4. Siswa membentuk kelompok belajar 4-5 orang (yang disebut
kelompok asal)
5. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas dari materi yang baru
dipelajari
6. Masing-masing kelompok berdiskusi tentang materi yang telah
diberikan.
7. Setelah selesai berdiskusi dari kelompok asal masing-masing anak
bergabung dengan kelompok baru yang disebut kelompok ahli.

8. Setelah selesai berdiskusi dari kelompok ahli mereka kembali ke
kelompok asal masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
9. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil presentasi

Lembar Kerja Siswa
Perintah
1. Diskusikanlah dengan kelompok belajarmu
2. Gunakanlah buku-buku referensi yang mendukung tugas kalian
3. Lengkapilah tabel di bawah ini
Perilaku masyarakat dan

No

peristiwa alam

1.

Penebangan hutan secara liar

2.

Ladang berpindah

3.

Membuang sampah sembarangan

Akibat

ii. Kegiatan Akhir ((± 15 menit)
1. Guru dan siswa melakukan refleks
2. Guru memberikan tugas rumah
3. Guru menutup pelajaran

a.

Alat dan Sumber Belajar
Alat Peraga

: - Gambar-gambar yang sesuai
- Puzzel

Sumber Bahan

: - Buku Paket IPS Kelas IV Penerbit Erlangga
- Buku Paket IPS Kelas IV Penerbit Yudhistira
- Silabus
- LKS Canggih

a. Teknik Penilaian
a. Tes lisan

b. Tes tertulis
c. Penugasan
b. Bentuk Instrumen
Penilaian

Soal:
Untuk

memperdalam

pemahaman

mengenai

perilaku

masyarakat

dan peristiwa alam, sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini:
1. Apa yang terjadi jika manusia menebang hutan secara sembarangan?
2. Apakah manusia dapat mencegah terjadinya banjir? Bagaimana caranya?
3. Apakah

manusia

dapat

mencegah

penebangan

hutan

secara

sembarangan? Sebutkan beberapa cara!
4. Apa saja kerugian dari ladang berpindah?
5. Sebutkan cara-cara mencegah pembuangan sampah sembarangan

Kunci Jawaban:
1. -

Tanah mudah terkikis
1. Permukaan tanah yang subur akan menghilang karena erosi
2. Tanah menjadi tandus dan tidak subur lagi
3. Menyebabkan tanah longsor

2. Bisa, yaitu dengan cara tidak membuang sampah secara sembarangan,
mengehntikan penebangan hutan secara liar, penanaman pohon di lahan
yang gundul
3. -

Untuk hutan yang terlanjur rusak perlu ditanami dengan tumbuhtumbuhan yang cocok

1. Kita harus melakukan reboisasi untuk menyelamatkan lahan gundul
2. Orang yang melakukan penebangan liar harus ditangkap dan dihukum
seadil-adilnya.

4. Bembukaan hutan disertai pembakaran hutan yang menyebabkan polusi
udara.
5. Kita harus membiasakan diri menaruh sampah pada tempatnya, sampahsampahpun harus dipisahkan terlebih dahulu.

Tugas Rumah:
Perhatikan kedua gambar berikut:
Gambar
Sawah

Gambar
Kebun teh

a

b

1. Kenampakan alam apa yang tampak pada gambar a?
2. Kenampakan alam apa yang tampak pada gambar b?
3. Pertanian apa saja yang diusahakan di daerah dengan kondisi alam
seperti pada gambar a?
4. Pertanian apa saja yang diusahakan di daerah dengan kondisi alam
seperti pada gambar b?
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