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Abstract 
The aim of this study to know planning and implementation of cooperative  
learning jigsaw to increase result of learning IPS in the 5rd of  SD Katolik 2 WR. 
Soepratman School Year 2013/2014. The research method that is used in this 
reasearch is descriptive qualitative. The subject of this study  is  5rd class of  SD 
Katolik 2 W.R Soepratman Samarinda. School Year 2013 / 2014 with amount of 
student 34 child which compose 24 boy and 10 daughter.Result of research at first 
cycle, cognate efficacy not yet seen where from 34 student result of learning to 
pass of post test indicate that student fulfilling complete criterion minimize with 
value of KKM is 70 there are 12 student ( 35%), mean assess 64 including 
category. This means cooperative leraning Jigsaw still not yet had an effect on to 
student. Execution of student discussion in the reality 18 student ( 53%) student 
not yet can discuse better. At cycle both, cognate efficacy there are make-up of 
where from 34 student result of learning to pass of post test indicate that student 
fulfilling complete criterion minimize with value of KKM is 70 there are 34 student ( 
100%) mean assess 76 including category. This means cooperative learning 
jigsaw have had an effect on to student. Execution of discussion in the reality 30 
student ( 88%) can discuse better .  
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ABSTRAK 

 
MARSELLUS GAH. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SD Katolik 2 WR. 
Soepratman 045 Samarinda Tahun Pelajaran   2013/2014.  
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui  perencanaan dan pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada 
siswa kelas V di  SD Katolik 2 WR. Soepratman Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelian ini adalah siswa 
kelas V SD Katolik 2 W.R Soepratman Samarinda. Tahun Pelajaran 2013/2014 
dengan jumlah siswa 34 anak yang terdiri 24 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. 
Hasil penelitian adalah pada siklus pertama, keberhasilan kognitif belum terlihat 
dimana dari  34 siswa hasil belajar melalui pos tes menunjukkan bahwa siswa 
yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 70 
terdapat  12 siswa (35%), rata-rata nilai 64 termasuk kategori sedang. Ini berarti 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw masih belum berpengaruh kepada 
siswa. Pelaksanaan diskusi siswa ternyata 18 siswa (53%) siswa belum bisa 
berdiskusi dengan baik. Pada siklus kedua, keberhasilan kognitif terdapat 
peningkatan dimana dari  34 siswa hasil belajar melalui pos tes menunjukkan 
bahwa siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM 
adalah 70 terdapat  34 siswa (100%) rata-rata nilai 76 termasuk kategori sedang. 
Ini berarti model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah berpengaruh kepada 
siswa. Pelaksanaan diskusi ternyata 30 siswa (88%) bisa berdiskusi dengan baik. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil Belajar IPS 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 
mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru 
sebagai pendidik dan siswa sebagai siswa, diwujudkan dengan adanya interaksi 
belajar mengajar atau proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan tidak hanya 
bisa dilihat dari hasil yang diperoleh siswa tetapi juga ditentukan oleh proses 
pembelajaran yang dilengkapi dengan pendekatan atau strategi yang tepat. 
Proses pembelajaran yang dilakukan guru adalah proses pembelajaran yang 
dapat merangsang siswa untuk dapat bekerjasama dengan teman-temannya, 
menumbuhkan sikap mandiri, kreatif dan dapat mengaplikasikan materi ajar yang 
didapatnya di kelas ke dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dapat berbaur 
dengan kehidupan masyarakat. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 
diberikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK. IPS mengkaji seperangkat 
peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 
jenjang SD mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 
Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga 
negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 
yang cinta damai. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 
tentang Standar Kompetensi Lulusan mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan 
sosial merupakan salah satu dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang wajib diajarkan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang 
bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berfikir, dan analisa siswa.1 

Dalam mewujudkan tujuan pembelajaran IPS tersebut peneliti menghadapi 
satu masalah pembelajaran pada siswa kelas V SD Katolik 2 Samarinda. Kajian 
materi yang cukup luas meliputi aspek-aspek manusia, tempat, lingkungan, waktu, 
keberlanjutan, perubahan, sistem sosial, budaya, perilaku ekonomi dan 
kesejahteraan sering membuat siswa mengalami kesulitan, hal ini tercermin dari 
penguasaan yang diperoleh atau hasil belajar siswa kurang memuaskan. Nilai rata-
rata-rata ulangan harian khususnya Kompetensi Dasar 1.5 : Mengenal Jenis-jenis 
usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, materi pokok jenis-jenis usaha dalam 
kegiatan ekonomi di Indonesia belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) yaitu ditetapkan 60, nilai yang dicapai rata-rata 53 padahal peneliti sudah 
merasa membelajarkan siswa dengan baik.  

                                                           
1
 Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
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Di sekolah dasar saat ini, pendidikan IPS menunjukkan indikasi bahwa pola 
pembelajarannya makin bersifat teacher centered. Kecenderungan pembelajaran 
demikian, mengakibatkan lemahnya pengembangan potensi diri siswa dalam 
pembelajaran sehingga prestasi belajar yang dicapai tidak optimal. Kesan 
menonjolnya verbalisme dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas 
masih terlalu kuat. 

Paradigma lama mengenai proses belajar mengajar biasannya mengacu 
pada teori tabularasa John Locke. Menurut John Locke bahwa pikiran seorang 
anak seperti kertas kosong yang putih bersih dan siap menunggu coretan-cortetan 
gurunya. Dengan kata lain otak anak ibarat botol kososng yang diisi dengan 
segala ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan sang mahaguru.2 

Padahal sesuai bab IV Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 
menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup begi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 
perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. 

Berdasarkan hasil  identifikasi ternyata ada beberapa masalah yang terjadi 
dalam proses pembelajaran, antara lain: 
1. Siswa tidak dapat konsentrasi pada penjelasan yang disampaikan oleh guru. 
2. Siswa kurang termotivasi untuk mempelajari IPS sehingga kelihatan tidak 

sungguh-sungguh dalam belajar 
3. Pembelajaran yang diterima oleh siswa kurang menarik minat siswa sehingga 

siswa kurang merasa tertantang untuk mempelajari IPS. 
Setelah dilakukan analisis ternyata penyebab munculnya masalah-masalah 

tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Penjelasan yang diberikan oleh guru kurang dipahami siswa karena guru 

menjelaskan terlalu cepat. 
2. Guru kurang kreatif dalam penggunaan media pembelajaran yang relevan dan 

menarik bagi siswa. 
3. Guru kurang memberikan tugas yang terdapat pada buku sumber. 
4. Guru kurang kompeten dalam memilih dan menggunakan metode yang tepat 

dalam pembelajaran. 
Sehubungan dengan permasalahan di atas guru seharusnya dapat 

menumbuhkan semangat belajar siswa agar terjadinya komunikasi yang intensif 
antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan media dan sumber 
belajar sehingga akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian 
serta perpaduan input sekolah yang berupa guru, siswa kurikulum, sarana, dan 
prasarana dapat dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 
pembelajaran yang menyenangkan benar-benar memberdayakan siswa dan 
mampu memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

Untuk mencapai hasil belajar  yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif 
dan inovatif yang selalu mempunyai keinginan terus menerus untuk memperbaiki 
dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Dengan meningkatkan 
mutu proses belajar di kelas, dapat meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena 

                                                           
2
 Lie, Anita, Cooperatif Learning Mempraktekkan Cooperatif Learning di Ruang Kelas, (Jakarta: 

Grasindo, 2004), h. 2 
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itu, upaya upaya untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran pendidikan IPS 
merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Untuk mendesain 
kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang hasil belajar optimal dalam setiap 
materi pelajaran memerlukan pemilihan, model pembelajaran yang tepat dan 
pengorganisasian materi yang tepat pula.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut adanya partisipasi 
aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat pada siswa, guru sebagai 
motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. Kerjasama 
merupakan kemampuan yang esensial dalam siswa menjalani perkembangan 
sosialnya, sudah saatnya pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang 
berbasis kerjasama, kolaboratif, dan kebersamaan dijadikan salah satu 
pendekatan pembelajaran IPS. Fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa 
kebanyakan siswa masih malu-malu dan kurang adanya keberanian dalam 
mengemukakan ide atau gagasannya di depan siswa yang lain, pada umumnya 
mereka takut ditertawakan atau mendapat ejekan dari siswa yang lain apabila 
terdapat kesalahan. Selain itu, siswa belum terampil dalam bekerjasama dengan 
siswa yang lainnya terutama dengan lawan jenis.  

Oleh karena itu sebagai strategi dalam pemecahan masalah yang ada di 
kelas tersebut model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) sebagai 
suatu model pembelajaran yang kreatif dan inovatif diperkirakan mampu 
meningkatkan kemampuan kerjasama dan kreativitas siswa. Melalui pembelajaran 
kooperatif diharapkan siswa mampu mengembangkan rasa simpati dan empati 
kepada sesamanya, sehingga siswa tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual 
tetapi juga memiliki kecerdasan emosional. Salah satu tipe dari model 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah tipe Jigsaw. Metode 
pembelajaran kooperatif mengacu kepada proses dimana siswa bekerjasama 
dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw yang didalamnya ada variasi metode pembelajaran antara 
lain : Tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah, dan pengamatan. 

Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) berangkat dari asumsi 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yaitu "geeting better together" atau raihlah 
yang lebih baik secara besama-sama. Cooperative Learning mengandung 
pengertian bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama. 3 

Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) bukan merupakan hal baru 
dalam pendidikan. Banyak pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan 
oleh para pakar. Sebagai contoh adalah Problem Based Introduction : PBI, Jigsaw 
(Model Tim Ahli), GI (Group Investigation), Student Teams-Achievement Divissions 
(STAD), Tim Siswa - Kelompok Prestasi dan lain-lain. Pembelajaran yang 
mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran berdasarkan prinsip saling 
ketergantungan adalah tipe Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran 
yang dilaksanakan dengan cara mengelompokkan siswa menjadi beberapa 
kelompok kecil. Dan setiap siswa dalam kelompok dikelompokkan lagi menjadi 
kelompok – kelompok ahli. Kelebihan tipe ini dapat memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bekerjasama dalam suasana gotong royong dan mempunyai 
banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 
                                                           
3
 Solihatin, Etin., Raharjo. Cooperative learning Analisis Model Pembelajaran IPS.( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2008). h. 5 
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berkomunikasi.  

Tipe Jigsaw dikembangkan untuk memberikan satu cara untuk membuat kelas 
sebagai suatu komunitas belajar yang saling menghargai kemampuan masing-
masing siswa. Sejalan dengan itu tipel Jigsaw di sekolah dasar kiranya merupakan 
alternatif untuk mengetahui kebutuhan siswa, sehingga dapat mengoptimalkan 
kemampuan, penalaran, dan keterampilannya untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS. Selain itu berdasarkan pengamatan dan 
pengalaman peneliti sendiri selama ini proses pembelajaran IPS di sekolah dasar 
belum menggunakan tipe Jigsaw. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu usaha 
kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan 
dan pengalaman yang dipelajari. Hasil belajar dalam proses belajar dan 
pembelajaran dapat dipandang sebagai barometer keberhasilan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran tertentu maupun sebagai ukuran keberhasilan guru dalam 
melaksanakan proses pembelajaran hasil belajar meliputi kemampuan kognitif, 
afektif, dan psikomotor.  

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti termotivasi untuk 
mengangkat penelitian dengan judul " Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  
Tipe  Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas V di 
Sekolah Dasar Katolik 2 WR. Soepratman Samarinda. 

B. Fokus Masalah 
Fokus penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dikaitkan dengan hasil belajar IPS. Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 
adalah suatu strategi pembelajaran yang membagi siswa ke dalam kelompok asal 
dan kelompok ahli. Setiap orang dalam kelompok asal memiliki materi berbeda, 
kemudian masing-masing dari kelompok asal yang memiliki bahasan yang sama 
berkumpul menjadi kelompok ahli. Didalam kelompok ahli terjadi diskusi, 
kemudian siswa kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan hasil diskusi.  

Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa pada tes awal (protest) dan 
test akhir (postetest) dalam penerapan pembelajaran IPS dengan materi : jenis 
usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 

C. Pembatasan Masalah 

 Masalah penelitian ini dibatasi pada : 

1. Penerapan model belajar kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan  hasil 
belajar IPS dengan materi : jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 

2. Subyek penelitian adalah pada siswa Kelas V di Sekolah Dasar Katolik 2 
WR.Soepratman Tahun Pelajaran 2013/2014 di semester ganjil. 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V di  Sekolah Dasar Katolik 2 
WR.Soepratman Tahun Pelajaran 2013/2014 ?”. 

 
E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini : Untuk 
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mengetahui  perencanaan dan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif  tipe 
Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V di  Sekolah Dasar 
Katolik 2 WR. Soepratman Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah dan memperluas teori belajar mengajar IPS dengan 
pendekatan cooperative learning dikaitkan dengan hasil belajar siswa 
b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam 

mendesain model pembelajaran IPS di sekolah dasar 

2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa dapat mendorong untuk aktif mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan sehingga terjadi interaksi siswa-siswa, siswa - guru, 
siswa - media , dan sumber belajar guna meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi guru sebagai bahan kajian dan acuan dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi siswa serta menambah 
kreatifitas dalam menentukan Model pembelajaran. 

c. Bagi   sekolah,   sebagai   masukan   dan   dapat  dikembangkan   
dalam pembelajaran  pada  mata  pelajaran  yang  lain,   sebagai   
acuan  dalam peningkatan dan perbaikan pembelajaran. 
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BAB II 
DASAR TEORITIS 

 
 

A. Kajian Teori 
1.  Pengertian Model Pembelajaran 
 Ada beberapa pengertian belajar. Gagne menyatakan bahwa belajar terjadi 
apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 
sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum dan 
sesudah ia mengalami situasi itu.  Morgan menyatakan, belajar adalah suatu 
perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 
hasil dari latihan atau pengalamannya. Witherington, menyatakan bahwa belajar 
adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu 
pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian 
atau suatu pengertian.4 Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap 
berkat latihan dan pengalaman.  Belajar dilakukan dengan sengaja, direncanakan 
sebelumnya dengan struktur tertentu, proses dan hasil-hasilnya dapat dikontrol 
secara cermat, dilakukan dengan cara tertentu dan memberikan hasil yang 
tertentu pada diri siswa.5 W.H Burton menyatakan, belajar diartikan sebagai 
proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 
individu dan individu dengan lingkungannya, perubahan tingkah laku meliputi 
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap.6 Josep F Callahan dan Leonard H 
Clark menyatakan, walaupun belajar berlangsung seumur hidup, namun disadari 
bahwa tidak semua belajar dilakukan secara sadar.  Menurut Seels dan Rita, 
belajar diartikan sebagai perolehan perubahan tingkah laku yang relatif permanen 
dalam diri seseorang mengenai pengetahuan atau tingkah laku karena adanya 
pengalaman.  Senada dinyatakan oleh Bower dan Ernes, bahwa belajar diartikan 
sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan tidak disebabkan oleh 
adanya kedewasaan.7 

Dengan demikian dari beberapa definisi tentang belajar seperti tersebut di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah proses perubahan 
tingkah laku pada diri individu yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan bahwa dalam proses belajar-mengajar pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, 
bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. (Pasal 19, Ayat 1).8 

Berdasarkan Permen tersebut maka seorang guru harus mampu memilih 
model pembelajaran yang tepat untuk siswanya. Karena itu dalam memilih model 
pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan 
pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model 

                                                           
4
 Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Karya. 2009), pp. 87-88. 

5
  Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: Bumi  

   Aksara, 2007), h. 34. 
6
 Uzer M Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 7 

7
 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 54. 

8
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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pembelajara dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar 
siswa. 

Menurut Sardiman, guru yang kompeten adalah guru yang mampu 
mengelola program belajar-mengajar. Mengelola di sini memiliki arti yang luas 
yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai keterampilan 
dasar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, 
menvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya, juga 
bagaimana guru menerapkan strategi, teori belajar dan pembelajaran, dan 
melaksanakan pembelajaran yang kondusif.9 

Di dalam proses belajar mengajar diperlukan metode, pendekatan, teknik 
atau model pembelajaran yang tepat. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan 
pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Salah satu hal yang 
ikut menunjang tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran adalah model 
pembelajaran.  

Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan (replika) dari benda yang 
sesungguhnya, model ditarsirkan sebagai suatu contoh konseptual atau prosedural 
dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman 
dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan, sebagai 
contoh model persiapan mengajar atau model pembelajaran. 10 Sejalan dengan itu 
Soli Abimanyu  menyatakan bahwa model adalah rancangan kerangka konseptual 
dan pengoperasionalan dari suatu pendekatan, strategi, dan metode 
pembelajaran.11 

Menurut Joice dalam Trianto, model pembelajaran adalah suatu 
perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
melaksanakn pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk 
menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-
buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 12 Selanjutnya, Joice menyatakan 
bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 
pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 
pembelajaran tercapai.13 Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur 
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 
belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. 

Arends dalam Trianto menyatakan : „The term teaching model refers to a 
particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment, 
management system‟. Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan 
pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem 
pengelolaannya. 14Model pembelajaran merupakan pedoman bagi guru dan murid 
dalam pelaksanan proses belajar-mengajar. Joyce & Weil (1980) yang disitir 
Rahman (2004:12-13) mendefinisikan model pembelajaran (model of teaching) 
adalah suatu perencanaan yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur 
materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar  di kelas dalam 
                                                           
9
 Sardiman, A. M. . Interaksi dan motivasi belajar-mengajar.( Jakarta: Rajawali, 2004.) h. 10 

10
 Depdiknas,  Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar.   (Jakarta : Dirjen Dikdasmen) 

h. 10-11 
11

 Soli Abimanyu, (Strategi Pembelajaran. (Jakarta : Dirjen Dikti, 2008), h. 2 
12

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Medi 
Group, 2009). h. 21 

13
 Ibid, h. 21 

14
 Ibid, h. 21 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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setting pengajaran ataupun setting lainnya. Menurutnya sebagai berikut. Models of 
teaching is plan or pattern that can be used to shape a curriculums (long-term 
courses of studies), to design instructional materials, and to guide instruction in the 
classroom and other setings.15  

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
adalah kerangka konseptual atau prosedural dari suatu proses, dalam proses 
tersebut di dalamnya terdapat komponen pengoperasionalan pendekatan, strategi, 
dan metode antara lain kegiatan guru dapat membuat siswa aktif yang 
menekankan pada penyediaan sumber belajar agar dapat mencapai tujuan-tujuan 
pembelajaran secara efektif dan efesien.  

Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, 
dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena 
memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Model pembelajaran 
memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah : 

1. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukanagar model tersebut dapat 
dilaksanakandengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang duperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai16 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pada 
dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 
yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 
merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan 
teknik pembelajaran. Oleh karena itu pemilihan model pembelajaran yang tepat 
bagi siswa merupakan hal yang sangat penting karena ikut menentukan tingkat 
penguasaan materi pada diri siswa. Sebelum memilih model pembelajaran 
tertentu, seorang pengajar harus memperhatikan kondisi siswa dengan baik 
termasuk juga memperhatikan karakter siswa dan ketersediaan sumber belajar, 
sehingga model pembelajaran tersebut dapat diterapkan dengan efektif. 

Kardi dan Nur dalam Trianto mengemukakan bahwa ada lima model 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu17: 

1. Model pembelajaran langsung.  Menurut Arends dalam Trianto  model 
pembelajaran langsung  adalah suatu model pembelajaran dirancang 
khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 
pengetahuan deklaratif dan  pengetahuan prosedural yang terstruktur 
dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. 

2. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah 
model pembelajaran yang mengutamkan kerjasama di antara siswa untuk 
mencapai tujuan pembelajaran, di mana siswa belajar bersama dalam 

                                                           
15

 Rahman, Model Mengajar, http://file.upi.edu/Direktori/FPBS, 2004 
16

 Kardi, S dan Nur, M. Pengajaran langsung, (Surabaya: University Press, 2000). h. 9 
17

 Trianto, Op cit, 41 

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS
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sebuah kelompok kecil yang terdiri dari sejumlah siswa yang heterogen 
baik dilihat dari kemampuan belajarnya, ras, suku atau jenis kelaminnya.  

3. Model pembelajaran berdasarkan masalah. Arends (Nurhayati Abbas, 
2000: 12) menyatakan bahwa model  pembelajaran berdasarkan masalah 
(problem based learning /PBL) adalah model pembelajaran dengan 
pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa 
dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan keterampilan 
yang yang lebih tinggi dan inkuiri, melatih siswa agar mandiri dan percaya 
diri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai 
sesuatu dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan 
masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. 

4. Model pembelajaran diskusi. Model pembelajaran diskusi merupakan 
model pembelajaran yang sangat berkaitan dengan pemecahan masalah. 
Model pembelajaran ini sering disebut sebagai diskusi kelompok dan 
resitasi (pelafalan bersama). 

2. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 
Cooperative learning berasal dari dua kata, yaitu cooperative yang berarti 

kerja sama dan learning yang berarti pengetahuan.18 Cooperative learning berasal 
dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 
dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu 
tim.19 Menurut Slavin,  Cooperatif Learning adalah suatu model pembelajaran 
dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 
kolaraboratif yang anggotannya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompoknya   
yang   bersifat   heterogen , menurut   Stahl   bahwa   model Cooperative Learning 
menampilkan siswa dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Model 
Cooperative Learning merupakan miniature masyarakat yang diterapkan dalam 
kehidupan di kelas yang akan melatih siswa untuk mengembangkan dan melatih 
mereka menjadi masyarakat yang baik. 20 Menurut Slavin, Cooperative Learning 
mempunyai tiga karakteristik yaitu : 1) Siswa bekerja dalam tim-tim kecil; 2) Siswa 
didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik 
atau dalam melakukan tugas kelompok, dan 3) Siswa diberi imbalan atau hadiah 
atas dasar prestasi.21  

Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal dalam kelompoknya 
selama beberapa kali pertemuan. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan 
khusus agar dapat bekerja sama dengan baik didalam kelompoknya, seperti 
menjadi pendengar aktif, berdiskusi, dan sebagainya. Agar terlaksana dengan 
baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang 
direncanakan. Selama bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah 
mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu diantara 
teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan materi. Belajar belum selesai 
jika salah satu anggota kelompok ada yang belum menguasai materi pelajaran.22 

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

                                                           
18

 Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, kamus inggris Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 147 
dan 352   

19
 Isjoni, Cooperative Learning., (Bandung : Alfabeta, 2010),  h.  15   

20
 Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) h. 4 

21
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran.( Jakarta : Rineka Cipta, 2007). h 234 

22
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inoftif Progresif., (Jakarta: Kencana, 2009), h. 56-57  
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adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara 
sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 
dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.  

Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat ditumbuh kembangkan 
rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Mereka dibina untuk 
mengendalikan rasa egoisme dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina 
sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Mereka sadar bahwa hidup ini saling 
ketergantungan seperti ekosistem dalam mata rantai kehidupan. Tidak ada 
makhluk hidup yang terus menerus berdiri sendiri tanpa keterlibatan makhluk lain, 
langsung atau tidak langsung, disadari tidak disadari, makhluk lain ikut ambil 
bagian dalam kehidupan makhluk tertentu.23 Anak didik dibiasakan hidup 
bersama, bekerja sama dalam kelompok, akan menyadari bahwa dirinya ada 
kekurangan dan kelebihan. Yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau 
membantu yang kekurangan. Sebaliknya yang kekurangan dengan rela hati mau 
belajar dari yang berlebihan, tanpa ada rasa minder. Persaingan yang positif pun 
terjadi di kelas dalam rangka untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Inilah 
yang diharapkan, yakni anak didik yang aktif, kreatif, dan mandiri.24  

Model pembelajaran ini akan membantu siswa dalam memahami 
pembelajaran atau materi yang belum dikuasainya. Dengan adanya saling bantu 
membatu anak/siswa yang mempunyai kelebihan dalam dirinya dapat membantu 
temanya yang mempunyai kekurangan dalam memahami pelajaran atau ketika 
guru memberikan suatu permasalahan materi dan diajak untuk memecahkan 
materi sangat lamban.  

Dalam model cooperative learning, terdapat beberapa ciri dari cooperative 
learning :  

a. Setiap anggota memiliki peran.  
b. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa.  
c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga 

teman sekelompoknya.  
d. Guru membantu keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok.  
e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 25 

Menurut Johnson ada empat elemen dasar dalam pembelajaran kooperatif : 
1. Saling ketergantungan positif 
Dalam interaksi kooperatif guru menciptakan suasana belajar yang mendorong 
anak-anak untuk saling menumbuhkan, adanya saling menginagtkan antar 
anggota  kelompok yang belum selesai mengerjakan tugasnya, mampu 
mengerjakan tugasnya, dan menyelesaikan tugas akhir secara bersama-sama 
2. Interaksi tatap muka 
Dalam interkasi kooperatif menurut semua anggota dalam kelompok belajar pata 
saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog dan dapat 
mengembangkan komunikasi yang ditandai dengan banyaknya siswa yang 
bertanya tentang materi yang akan dipelajari, antusias pembentukan kelompok, 

                                                           
23

 Syaiful Bahri Djamrah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta : Rineka Cipta, 
2000), hlm. 7  

24
 Syaiful Bahri Djamrah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 

h. 63  
23 Ibid., ha. 13 
25

 Isjoni, Op.Cit., h. 20   
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mencari sumber bahan, dan mengerjakan materi bersama-sama 
3. Akuntabilitas individual 
 Dalam kelompok belajar kooperatif, tiap anggota kelompok dituntut untuk 
memberikan andil bagi keberhasilan kelompoknya 
4. Keterampilan menjalin hubungan interpersonal 
Dalam pembelajaran keterampilan sosial seperti tenggang rasa, bersikap sopan 
terhadap teman, mengritik ide orang lain, berani mempertahankan pikiran yang 
logis, dan berbagai ketrampilan yang bermanfaat untuk menjalin hubungan 
interpersonal secara sengaja diajarkan dan dilatihkan.26 

Model pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning ini, 
mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan  
cooperative learning 
a. Kelebihan cooperative learning 

Menurut Jarolimek & Parker dalam kutipan Isjoni, mengatakan keunggulan 
yang diperoleh dalam pembelajaran ini adalah: 27 
1)  Saling ketergantungan yang positif,   
2)  Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, 
3)  Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas,  
4)  Suasana kelas rileks dan menyenangkan,  
5) Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan  
     guru,  
6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman  
    serta emosi yang menyenangkan. 
b. Kekurangan cooperative learning 

Menurut Isjoni, kelemahan atau kekurangan cooperative learning  
bersumber dari dua faktor yaitu dari dalam (intern) dan faktor dari luar 40 
(ekstern). 28 Akan tetapi, dalam hal ini Isjoni hanya menyebutkan faktor dari dalam 
saja, antara lain: 

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 
memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu,  

2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 
dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai,  

3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan  topik 
permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,  

4) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 
siswa yang lain menjadi pasif. 
 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe JIGSAW 
Isjoni, menyebutkan bahwa dalam cooperative learning terdapat beberapa 

model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya : Student Team Achievement 
Division (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Rotating Trio Exchange, dan 
Group Resume 29 

                                                           
26

 Solihin, Eti, dan Raharjo, Cooperatif Learning Analisis Model Pembelajaran IPS,  (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008) h. 4  

27
 Isjoni, dkk, Pembelajaran Visioner : Perpaduan Indonesia-Malaysia, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2007), hlm. 24 
28

 Ibid, h. 25 
29

 Isjoni, Op. Cit., h. 50.  
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Dari sisi etimologi Jigsaw berasal dari bahasa inggris yaitu gergaji ukir dan 
ada juga yang menyebutnya dengan istilah Fuzzle, yaitu sebuah teka teki yang 
menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini juga 
mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji ( jigsaw), yaitu siswa melakukan 
sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk 
mencapai tujuan bersama. 

Dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari 
materi tertentu. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dan kelompoknya masing-
masing bertemu dengan anggota-anggota dan kelompok lain yang mempelajari 
materi yangn sama. Selanjutnya materi tersebut didiskusikan mempelajari serta 
memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga perwakilan tersebut dapat 
memahami dan menguasai materi tersebut. Lalu, masing-masing perwakilan 
tersebut kembali kekelompok masing-masing atau kelompok asalnya. Selanjutnya 
masing-masing anggota tersebut menjelaskan pada teman atau kelompoknya 
sehingga teman satu kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan 
guru. 30 

Dalam tipe Jigsaw ini keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator saja yang 
bertugas untuk mengarahkan dan juga memotivasi siswa untuk belajar. Guru 
bukan lagi menjadi pusat kegiatan kelas, tetapi disini siswa yang menjadi pusat 
kegiatan kelas atau lebih aktif dari pada guru.  

Guru yang akan menerapkan model pembelajaran ini yang perlu 
diperhatikan adalah topik yang memuat sub-sub topik. Pada tipe JIGSAW ini 
terdapat 2 macam kelompok, yaitu kelompok asal/dasar dan kelompok ahli. 

Model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW telah dikembangkan dan diuji 
coba oleh Elliot Aronson dkk di Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh 
Slaven dkk di Universitas Jhon Hopkins. Dalam terapan tipe jigsaw, siswa dibagi 
menjadi berkelompok dengan lima atau enam anggota kelompok belajar 
heterogen. Materi pelajaran diberikan pada siswa dalam bentuk teks. Setiap 
anggota bertanggungjawab untuk mempelajari bagian tertentu bahan yang 
diberikan. Anggota dari kelompok yang lain mendapat tugas topik yang sama 
berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut. Kelompok ini disebut dengan 
kelompok.31 

Pembelajaran kooperatif tipew JIGSAW memiliki aktivitas, ilustrasi model, 
dan gambaran kegiatan sebagai berikut: 

a. Aktivitas model pembelajaran tipe JIGSAW 
1. Membaca, siswa memperoleh topik permasalahan untuk dibaca, 

sehingga dapat informasi dari permasalahan tersebut  
2. Diskusi kelompok inti, siswa yang telah mendapatkan topik 

permasalahan yang sama bertemu dalam satu kelompok (kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan topik permasalahan tersebut 

3. Laporan kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asalnya untuk 
menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota kelompoknya masing-
masing 

4. Tes, siswa memperoleh tes individu yang mencakup semua topik 
permasalahan 

5. Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok 
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 Isjoni, op. Cit, 55 
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 Ibrahim dkk, 2000. Pembelajaran Kooperatif ( Surabaya: UNS University Press). h. 52 
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b. Gambaran kegiatan pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW 
Tahap awal : mempersiapkan kegiatan pembelajaran kelompok  
1. Pembentukan kelompok asal terdiri 4-6 siswa, gabungan dari siswa 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah 
2. Setiap kelompok asal memiliki tugas masing-masing 
Kegiatan inti : kegiatan kelompok ahli 
1. Setiap anggota kelompok asal menugaskan 1 orang anggota kelompok 

untuk mengerjakan tugasnya di kelompok ahli 
2. Masing-masing kelompok ahli mengerjakan tugas tertentu 
3. Melaporkan hasil kerjanya kepada kelompok asal 
Kegiatan kelompok asal: 
1. Membahas hasil kegiatan anggota kelompok di kelompok ahli 
2. Merangkum hasil pembahasan dari masing-masing anggota 
Kegiatan akhir : 
Post test individu mengenai semua materi32 
Menurut Abdurrahman, dalam pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW siswa 

yang memiliki kemampuan rendah karena dalam pembelajaran JIGSAW semua 
anggota saling membantu, dalam kelompok belajar semua anggota harus saling 
membantu, sehingga dapat membentuk suatu hubungan yang erat yaitu dalam 
mempelajari klasifikasi makhluk hidup dibutuhkan minat belajar yang tinggi. 
Sementara itu, dalam belajar dibutuhkan aktivitas yang berorientasi kepada siswa, 
maka dapat dipahami bahwa model pembelajaran kooperatif JIGSAW 
dikembangkan dalam usaha meningkatkan aktivitas siswa. Sehubungan dengan 
itu jika model pembelajaran kooperatif JIGSAW diterapkan dalam kelas 
diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa.33 

Menurut Ibrahim, Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memiliki kelebihan 
dan kekurangan, di antara kelebihannya, yaitu 34: 1) Dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain; 2) Siswa dapat 
menguasai pelajaran yang disampaikan; 3) Setiap anggota siswa berhak menjadi 
ahli dalam kelompoknya; 4) Dalam proses belajar mengajar siswa saling 
ketergantungan positif; 5) Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain  
Sedangkan kekurangannya, yaitu : 1)  Membutuhkan waktu yang lama; 2) Siswa 
cenderung tidak mau apabila disatukan dengan temannya yang kurang pandai 
apabila ia sendiri yang pandai dan yang kurang pandaipun merasa minder apabila 
digabungkan dengan temannya yang pandai walaupun lama kelamaan perasaan 
itu akan hilang dengan sendirinya.  

 Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang 
tepat bagi peserta didik. Karena itu dalam memilih model pembelajaran, guru 
harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta sumber-
sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajara dapat diterapkan 
secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. Seorang guru 
diharapkan memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam proses 
pembelajaran yang dijalaninya. Sebagaimana dikemukkan oleh Sardiman,  bahwa  
guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar-
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mengajar. Mengelola di sini memiliki arti yang luas yang menyangkut bagaimana 
seorang guru mampu menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka 
dan menutup pelajaran, menjelaskan, menvariasi media, bertanya, memberi 
penguatan, dan sebagainya, juga bagaimana guru menerapkan strategi, teori 
belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.35 

4. Hasil Belajar 

Menurut Poerwadarminta,  hasil adalah sesuatu diadakan oleh usaha.36
  

Benjamin S Bloom yang dikutip,  ada tiga ranah hasil belajar, yaitu (1) Ranah 
kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, 
(2) Ranah afektif terdiri dari penerimaan, pemberian tanggapan, pemberian nilai, 
dan karakteristik nilai, (3) Ranah psikomotorik terdiri dari gerakan refleks, gerakan 
dasar yang utama, kemampuan persepsi, kemampuan fisik, gerakan trampil, dan 
kemampuan berkomunikasi melalui gerakan tubuh.37 Nana Sudjana, hasil belajar 
mencakup pembentukan watak yang lebih mengarah pada perubahan tingkah 
laku yang diinginkan pada diri siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 
psikomotorik yang terjadi melalui proses pembelajaran.38 

Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah seseorang 
mengadakan suatu kegiatan belajar yang terbentuk dalam bentuk suatu nilai hasil 
belajar yang diberikan oleh guru meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah 
afektif dan ranah psikomotor.  Hasil belajar dipengaruhi oleh (1) motivasi, (2) 
intelegensi/penguasaan awal, (3) kesempatan yang diberikan kepada 
anak.ekstrakurikuler pada kurun waktu satu semester. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pembelajaran yang 
dijabarkan dalam indikator-indikator hasil belajar menggunakan kalsifikasi hasil 
belajar dari Benyamin S. Bloom. Menurut Bloom,  prestasi atau hasil belajar yang 
dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan perilaku berpikir, 
mengetahui, dan memecahkan masalah. Ada enam tingkatan aspek kognitif yang 
bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks : (1) pengetahuan 
(knowledge), yaitu kemampuan mengingat materi pelajaran yang sudah dipelajari 
sebelumnya; (2) pemahaman (comprehension,, understanding), seperti 
menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas; (3) penerapan (application), yaitu 
kemampuan menafsirkan atau menggunakan materi pelajaran yang sudah 
dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret; (4) analisis (analysis), yaitu 
kemampuan menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen-
komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya dapat dimengerti; (5) 
sintesis (synthesis), yaitu kemampuan menghimpun bagian-bagian ke dalam 
suatu keseluruhan; (6) evaluasi (evaluation), yaitu kemampuan menggunakan 
pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria 
tertentu. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan 
menyesuaian perasaan sosial. Aspek ini mempunyai lima tingkatan dari yang 
sederhana ke yang kompleks : (1) penerimaan (receiving), merupakan kepekaan 
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menerima rangsangan (stimulus) baik berupa situasi maupun gejala; (2) 
penanggapan (responding), berkaitan dengan reaksi yang diberikan seseorang 
terhadap stimulus yang datang; (3) penilaian (valuing), berkaitan dengan nilai dan 
kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang datang; (4) organisasi 
(organization), yaitu penerimaan terhadap berbagai nilai yang berbeda 
berdasarkan suatu sistem nilai tertentu yang lebih tinggi; (5) karakteristik nilai 
(characterization by a value complex), merupakan keterpaduan semua system 
nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
tingkah lakunya. Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang bersifat 
manual dan motorik. Aspek ini meliputi : (1) persepsi (perception), berkaitan 
dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan; (2) kesiapan melakukan 
pekerjaan (set), berkaitan dengan kesiapan melakukan suatu kegiatan baik secara 
mental, fisik, maupun emosional; (3) mekanisme (mechanism), berkaitan dengan 
penampilan respons yang sudah dipelajari; (4) respon terbimbing (guided 
respons), yaitu mengikuti atau mengulangi perbuatan yang diperintahkan oleh 
orang lain; (5) kemahiran (complex overt respons), berkaitan dengan gerakan 
motorik yang terampil; (6) adaptasi (adaptation), berkaitan dengan keterampilan 
yang sudah berkembang di dalam diri individu sehingga yang bersangkutan 
mampu memodifikasi pola gerakannya; (7) keaslian (origination), merupakan 
kemampuan menciptakan pola gerakan baru sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

53 

5.  Pembelajaran IPS 
Menurut Permen No. 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi, Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 
mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 
sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 
Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat 
menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta 
warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena 
kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat.  Oleh 
karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 
pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi social masyarakat dalam 
memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.  

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 
dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 
kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan siswa akan 
memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 
berkaitan. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai 
berikut. 
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 
lingkungannya 
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
kemanusiaan 
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 
dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 
1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 
3. Sistem Sosial dan Budaya 
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 
 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Standar 
 
Kelas 1, Semester 1 
1. Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati 
dalam kemajemukan keluarga 
1.1 Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
1.2 Menceriterakan pengalaman diri 
1.3 Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga 
1.4 Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga 
Kelas 1, Semester 2 
2. Mendeskripsikan lingkungan rumah 
2.1 Menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan 
keluarga 
2.2 Mendeskripsikan letak rumah 
2.3 Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan 
rumah 
Kelas II, Semester 1 
1. Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis 
1.1 Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya 
1.2 Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita 
1.3 Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis 
Kelas II, Semester 2 
2 Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan 
tetangga 
2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga 
2.2 Menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan peran dalam anggota 
keluarga 
2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga 
Kelas III, Semester 1 
1. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar 
rumah dan sekolah 
1.1 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah 
1.3 Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah 
1.4 Melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan kelurahan/desa 
Kelas III, Semester 2 
2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
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2.1 Mengenal jenis-jenis pekerjaan 
2.2 Memahami pentingnya semangat kerja 
2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 
2.4 Mengenal sejarah uang 
2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan 
Kelas IV, Semester 1 
1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
1.1 Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan 
menggunakan skala sederhana 
1.2 Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
serta hubungannya dengan keragaman social dan budaya 
1.3 Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya 
untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat 
1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/kota, 
provinsi) 
1.5 Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat 
(kabupaten/kota,mprovinsi) dan menjaga kelestariannya 
1.6 Meneladani kepahlawanan dan patriotism tokoh-tokoh di lingkungannya 
Kelas IV, Semester 2 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya 
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat 
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya 
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 
Kelas V, Semester 1 
1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala 
nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan 
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia 
1.1 Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional 
dari masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia  
1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di 
Indonesia 
1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah 
waktu di Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya 
1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 
1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 
Kelas V, Semester 2 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 
2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan 
Belanda dan Jepang 
2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia 
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 
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2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 
Kelas VI, Semester 1 
1. Memahami perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan 
alam dan keadaan social negara-negara di Asia Tenggara, serta benua-benua 
1.1 Mendeskripsikan perkembangan system administrasi wilayah Indonesia 
1.2 Membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara 
tetangga 
1.3 Mengidentifikasi benua-benua 
Kelas VI, Semester 2 
2. Memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya 
2.1 Mendeskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara 
tetangga 
2.2 Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam 
3. Memahami peranan bangsa Indonesia di era global 
3.1 Menjelaskan peranan Indonesia pada era global dan dampak positif serta 
negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia 
3.2 Mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi 
antar bangsa 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan 
untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan 
pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar 
Penilaian39 

 
6. Materi Pelajaran: Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia 

Dalam penelitian memuat standar kompetensi : menghargai berbagi 
peninggalan dan tokoh sejarah yang bersakala nasional pada masa Hindu-Budha 
dan Islan. Keragaman ketampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan 
ekonomi di Indonesia. Sedang Kompetensi Dasar : Mengenal jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun ringkasan materi pelajaran sebagai 
berikut : 
a. Usaha perekonomian dalam masyarakat 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki ribuan kebutuhan yang harus 
dipenuhi. Kebutuhan hidup dapat dibedakan  menjadi kebutuhan primer 
(pokok), kebutuhan sekunder (tambahan), dan kebutuhan tersier. 
Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan menusia antara lain sebagi berikut: 
a.1. Ekstraktif, merupakan usaha yang memungut langsung benda-benda yang 
tersedia di alam. Bidang ini meliputi pertambangan, penangkapan ikan, rumput 
laut dan pembuatan garam. 
a.2. Pertanian, merupakan jenis usaha yanng mengolah tanah untuk ditanami 
dengan tanaman yang berguna, misalnya padi, palawija dan sayuran 
a.3. Industri, merupakan usaha mengolah bahan baku menjadi barang 
setengah jadi, misalnya kulit sapi atau kambing basah disamak menjadi kulit. 
a.4. Perdagangan, merupakan kegiatan menjual brang produksi oleh pedagang 
konsumen. 
a.5. Jasa, merupakan jenis usaha yang menitikberatkan pelayanan kepada 
masyakat, usaha ini tidak memproduki barang dan tidak membuat barang. 
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b. Pengelolaan Jenis Usaha di Masyarakat 
Kegiatan ekonomi di masayarakat dapat dikelola oleh pemerintah maupun 
swasta. Bentuk pengelolaannya sebagai berikut 
b.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), digolongkan : Perusahaan jawatan 
(Perjan), Perushaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) 
b.2. Badan Usaha Swasta (Perusahaan Swast), dapat berbentuk perusahaan 
perorangan, Firma, Commanditaire Venotschap (CV), dan Perseroan Terbatas 
(PT) 
b.3. Koperasi, merupakan badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 
1945 karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama berasas 
kekeluargaan 
c. Kegiatan Produksi, Konsumsi, dan Distribusi di Indonesia 
Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi 
c.1. Produksi adalah kegiatan membuat barang mentah menjadi barang jadi  
c.2. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk 
memenuhi kebutuhan 
c.3. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada 
konsumen melalui proses jual beli 

 
B. Temuan Hasil Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian Sri Hartati berjudul : Penerapan cooperative learning dengan model 

jigsaw guna meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Guli Nogosari Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa saat proses penbelajaran berlangsung tercipta 
pembelajaran yang berpusat pada siswa ( student centered ) hal ini terlihat dari 
ketertarikan siswa pada kondisi awal 28,00 % menjadi 60,00% pada siklus I 
meningkkat 32% dan menjadi 88,00% pada siklus II meningkat 28,00%. Pada 
indikator partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dari siklus I 64,50% 
menjadi 91,30 % pada siklus II meningkat 26,80%, dari pengamatan 
performance siswa dalam diskusi kelompok pada siklus I 60,00% menjadi 
90,40% pada siklus II meningkat 30,40% dan dari hasil diskusi kelompok terjadi 
peningkatan dari siklus I nilai rata-rata 76,6 menjdi 90,8 pada siklus II 
meningkat 14,2 point dan dari hasil kuisioner siswa 70,00% pada siklus I 
menjadi 90,40 % pada siklus II meningkat 16,40%. Kemampuan guru dalam 
menerapkan Cooperative Learning dengan model Jigsaw pada kondisi awal 
mencapai 1,9 dalam kriteria cukup baik menjadi 3,4 dalam kriteria sangat baik 
pada siklus I meningkat 1,5 poin dan menjadi 3,9 dalam kriteria sangat baik 
pada siklus II meningkat 0,5 poin. Hasil belajar siswa pada tes akhir presentasi 
siswa tuntas belajar pada kondisi awal 32,00% mejadi 60,00% pada siklus I 
meningkat 28,00% dan menjadi 92,00% dan pada siklus II meningkat 32,00%, 
nilai rata-rata kelas dari kondisi awal 53,00 menjadi 70,05 pada siklus I 
meningkat 17,05 poin dan menjadi 82,60 pada siklus II meningkat 12,55 poin.40 

2. Penelitian Syahril yang berjudul:  Peningkatan motivasi dan hasil belajar ips 
melalui penerapan pembelajaran model cooperative learning tipe jigsaw pada 
siswa kelas v SD Negeri no. 105321 Tumpatan Nibung Kec. Batangkuis Kab. 
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Deli Serdang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil Penelitian Tindakan pada 
siklus I yang berhasil sebanyak 20 orang (47,61%) sedangkan yang belum 
berhasil sebanyak 22 orang (52,38%), dan skor rata-rata 62,52%. Dengan 
demikian dapat diketahui bahwa kemampuan siswa pada tindakan siklus I ini 
dalam memahami materi berdasarkan tingkat keberhasilan masih tergolong 
rendah atau belum tuntas. Pada tindakan siklus II yang telah berhasil dalam 
belajar sebanyak 36 orang (85,71%), yang belum tuntas sebanyak 6 orang 
(14,29%) dengan skor rata-rata 68,38%. Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi perjuangan para tokoh 
pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sudah berhasil atau 
tuntas. Berdasarkan data di atas peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima.41 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian kajian pustaka kerangka berpikir penelitian ini dapat 
digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut : Selama ini pembelajaran IPS 
dianggap mudah namun sebagian besar hasil belajar siswa cenderung rendah, maka 
untuk meningkatkan hasil belajar tersebut khususnya konsep usaha ekonomi di 
Indonesia KD 1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, 
materi pokok jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi, peneliti menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe  Jigsaw sebagai tindakan mengatasinya. 
 
D. Hipotesis Tindakan 
        Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS pada Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Katolik 2 W.R Soepratman,   
tahun pelajaran 2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41

 Syahril, Peningkatan motivasi dan hasil belajar ips melalui penerapan pembelajaran model 
cooperative learning tipe jigsaw pada siswa kelas v SD Negeri no. 105321 Tumpatan Nibung 
Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang. Diakses dari http://digilib.unimed.ac.id/UNIMED-Master-
250084/22917, pada tanggal 18 Juni 2013 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN  

 

 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini tergolong penelitian tindakkan kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran.  Pendekatan penelitian yang seringkali 
digunakan dalam PTK adalah pendekatan penelitian kualitatif  karena dalam 
melakukan tindakan kepada subjek penelitian mengutamakan makna dan proses 
pembelajaran sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 
tindakan yang dilakukan.  

Menurut Joni dan Tisno dalam ikutipan Wahidmurni, PTK merupakan suatu 
bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan rasional dan tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, 
serta untuk memperbaiki kondisi-kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran 
tersebut dilakukan.42 Hopkins dalam kutipan oleh Rochiati Wiriaatmadja, PTK 
adalah penelitian yang menkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 
substantive, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau usaha 
seorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 
proses perbaikan dan perubahan.43 

Menurut Suharsimi Arikunto dkk. menjelaskan tiga pengertian penelitian 
tindakan kelas (PTK), sebagai berikut :44  
1. Penelitian, kegiatan mencermati objek dengan menggunakan cara dan aturan 
metodologi tertentu utuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dan 
penting bagi peneliti.  
2. Tindakan, gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. 
Dalam penelitian berupa siklus kegiatan untuk siswa.  
3. Kelas, sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran 
yangn sama dari guru yang sama pula.  

Dari tiga pengertian di atas disimpulkan penelitian tindakan kelas 
merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 
bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau arahan dari guru yang 
dilakukan siswa45  

Model pelaksanaan dalam penelitian ini adalah model proses dalam bentuk 
tindakan kelas melalui siklus (putaran),  secara garis besar melalui langkah-
langkah : 1) Perenacanaan (planning), 2) Tindakan (actuating), 3) Pengamatan 
(observing) dan 4) Refleksi (reflecting) 46 

Purwadi menyatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk penelitian yang 
dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 
                                                           
42

 Wahidmurni, Penelitian Tindakan Kelas Dari Teori Menuju Praktek (Malang : UM Press, 2008), 
h. 14  

43
 Rochiati Wiriaatmadja, Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (Bandung : PT Rosdakarya, 

2007), h. 11  
44

  Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 2-3  
.
45

 Ibid, h. 3 
46

  Ibid, h. 16 
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melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar. Jika seorang guru dapat melaksanakan PTK dalam mendukung tugas-
tugasnya maka akan sangat berpengaruh pada perilaku guru tersebut yaitu : 1) 
dalam menyikapi masalah, 2) cara melaksanakan tugas, 3) cara menarik 
kesimpulan, 4) cara berpikir reflektif. Penelitian tindakan kelas diharapkan mampu 
mengatasi hambatan dan kelemahan meteode penelitian pada umumnya.47  

Jadi PTK merupakan suatu penelitian yang akan permasalahannya muncul 
dikelas dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga sulit 
dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam tindakan kelas 
diperoleh dan persepsi atau lamunan seorang peneliti. Dengan demikian 
penelitian tindakan kelas (classroom action reseacrh) dapat di definisikan sebagai 
suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 
tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan 
praktik-praktik pembelajaran dikelas secara professional.48  

 
B. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 
Taggart dalam Sukidin, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang 
berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 
observation (pengamatan), dan reflection (refleksi).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
47

 Purwadi dalam Sudiki dkk, Pembelajaran Kooperatif di Kelas (Jakarta: Insan Cendekia, 2002), h. 
11 

48
Basrowi dan Suwandi, Penelitian Tindakan Kelas (Bogor : Ghaha Indonesia, 2008), hlm 28  
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Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan 
tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan.  
 

Penjelasan alur di atas adalah: 
1. Rancangan/perencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 
termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Pelaksanaan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh 
peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta 
mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran 
dengan pemberian balikan. 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 
dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan 
yang diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari 
pengamatan membuat rangcangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada 
siklus berikutnya. 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga siklus/putaran. Observasi dibagi 
dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, dimana masing putaran dikenai 
perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu sub 
pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing putaran. 
Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran 
yang telah dilaksanakan.  

 
C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) 
tahap pelaksanaan, dan (3) tahap observasi.                                       

1.   Rancangan Siklus I  

a.   Tahap Perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran 
yaitu : 

1) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
2) Merancang skenario pembelajaran yakni dengan langkah-langkah : (1) 

Siswa dikelompokkan masing-masing anggotanya 4-5 orang, (2) Tiap 
siswa dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa 
dalam tim membaca bagian materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari 
tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
sub bab mereka, (5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) 
Penutup 

3) Menyiapkan media pembelajaran yang akan dipergunakan 
4) Menyusun instrumen observasi, evaluasi, dan refleksi. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Dilakukan dengan mengadakan pembelajaran untuk Kompetensi Dasar 1.5 
Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia sesuai dengan 
skenario pembelajaran dalam RPP, kegiatan yang dilaksanakan : (1) Siswa 
dikelompokkan masing-masing anggotanya 4 orang, (2) Tiap siswa dalam tim 
diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa dalam tim membaca bagian 
materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru 
(kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka, (5) Setelah selesai diskusi 
sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) Penutup. 
Kolaborator melaksanakan observasi terhadap pembelajaran dan wawancara 
kepada beberapa siswa setelah pembelajaran berakhir. 

c. Tahap Observasi 
Dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran (aktivitas siswa dan guru),   
sesuai   dengan  pedoman  yang  telah   disiapkan.   Peneliti  juga melakukan 
wawancara dengan para siswa mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan untuk 
mendapatkan data yang lebih lengkap. 

d.  Tahap Analisis dan Refleksi, 
Dilakukan dengan cara menganalisis hasil pekerjaan siswa, hasil observasi, 
serta hasil wawancara. Kemudian menarik simpulan bagian fase mana yang perlu 
diperbaiki atau disempurnakan dan bagian fase mana yang telah memenuhi 
target. 
 

2.   Rancangan Siklus II 

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama 

a.   Tahap Perencanaan dikaitkan hasil yang telah dicapai pada tindakan siklus I 
sebagai perbaikan atau penyempurnaan tindakan dengan : 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2) Merancang skenario pembelajaran yakni dengan langkah-langkah : (1) 
Siswa dikelompokkan masing-masing anggotanya 4-5 orang, (2) Tiap 
siswa dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa 
dalam tim membaca bagian materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari tim 
yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 
bab mereka, (5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) Guru 
melakukan validasi/ kebenaran kerja kelompok,  (9)  Guru bersama 
murid menarik simpulan, (10) Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang mendapat nilai bagus, (11) Penutup. 
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3) Menyiapkan media pembelajaran yang akan dipergunakan dengan   

 lebih lengkap. 

4) Menyusun instrumen observasi, evaluasi, dan refleksi. 

 
b. Tahap Pelaksanaan 

Dilakukan dengan mengadakan pembelajaran untuk Kompetensi Dasar 1.5 
Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia sesuai dengan 
skenario pembelajaran dalam RPP, kegiatan yang dilaksanakan : 
(I) Siswa dikelompokkan masing-masing anggotanya 4-5 orang, (2) Tiap siswa 
dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa dalam tim 
membaca bagian materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari tim yang berbeda 
yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka, (5) Setelah selesai 
diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian 
mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap 
anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) Penutup, (8) 
Guru melakukan validasi/kebenaran kerja kelompok, (9) Guru bersama murid 
menarik simpulan, (10) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 
yang mendapat nilai bagus, (11)Penutup. Kegiatan nomer 8 - 10 adalah variasi 
dari peneliti dengan tujuan agar hasil belajar meningkat. Kolaborator 
melaksanakan observasi terhadap pembelajaran dan wawancara kepada 
beberapa siswa setelah pembelajaran berakhir. 

c. Tahap obervasi 
Dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran (aktivitas siswa dan guru), 
sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan. Peneliti juga melakukan 
wawancara dengan para siswa mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan untuk 
mendapatkan data yang lebih lengkap. 
 

d.   Tahap analisis dan refleksi 
Dilakukan dengan cara menganalisis hasil pekerjaan siswa, hasil observasi, 
serta hasil wawancara. Apabila hasil belajar memenuhi indikator pencapaian 
keberhasilan, dan semua siswa telah memenuhi Kriterian Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang telah ditentukan maka pembelajaran siklus II dihentikan. 
 

3.   Rancangan Siklus III 

Pada siklus ketiga dilakukan jika kegiatan siklus ke dua belum membuahkan hasil 
belajar sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka dilanjutkan 
tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama. 

a.   Tahap Perencanaan dikaitkan hasil yang telah dicapai pada tindakan siklus II 
sebagai perbaikan atau penyempurnaan tindakan dengan : 

1)  Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2) Merancang skenario pembelajaran yakni dengan langkah-langkah : (1) 
siswa dikelompokkan masing-masing anggotanya 4-5 orang, (2) Tiap 
siswa dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa 
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dalam tim membaca bagian materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari 
tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
sub bab mereka, (5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) Guru 
melakukan validasi/ kebenaran kerja kelompok,  (9)  Guru bersama 
murid menarik simpulan, (10) Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang mendapat nilai bagus, (11) Penutup. 

3) Menyiapkan media pembelajaran yang akan dipergunakan dengan 
lebih lengkap. 

4) Menyusun instrumen observasi, evaluasi, dan refleksi. 

 
b. Tahap Pelaksanaan 

Dilakukan dengan mengadakan pembelajaran untuk Kompetensi Dasar 1.5 
Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia sesuai dengan 
skenario pembelajaran dalam RPP, kegiatan yang dilaksanakan : 
(I) Siswa dikelompokkan masing-masing anggotanya 4-5 orang, (2) Tiap siswa 
dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, (3) Tiap siswa dalam tim 
membaca bagian materi yang ditugaskan, (4) Anggota dari tim yang berbeda 
yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka, (5) Setelah selesai 
diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian 
mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap 
anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, (6) Tiap tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi, (7) Guru memberi evaluasi, (8) Penutup, (8) 
Guru melakukan validasi/kebenaran kerja kelompok, (9) Guru bersama murid 
menarik simpulan, (10) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 
yang mendapat nilai bagus, (11)Penutup.  
Kegiatan nomer 8 - 10 adalah variasi dari peneliti dengan 
tujuan agar hasil belajar meningkat. Kolaborator melaksanakan observasi 
terhadap pembelajaran dan wawancara kepada beberapa siswa setelah 
pembelajaran berakhir. 

c. Tahap obervasi 
Dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran (aktivitas siswa dan guru), 
sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan. Peneliti juga melakukan 
wawancara dengan para siswa mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan untuk 
mendapatkan data yang lebih lengkap. 
 

d.   Tahap analisis dan refleksi 
Dilakukan dengan cara menganalisis hasil pekerjaan siswa, hasil observasi, 
serta hasil wawancara. Apabila hasil belajar memenuhi indikator pencapaian 
keberhasilan, dan semua siswa telah memenuhi Kriterian Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang telah ditentukan maka pembelajaran siklus III dihentikan. 
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D. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar  Katolik  2  W.R  Soepratman 
Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda. 

2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil, tahun pelajaran 
2013/2014 atau selama 6 bulan yaitu mulai bulan Juli - September 2013. 
 

No. Kegiatan 
Bulan 

7 8 9 10 11 

1 Persiapan 
a. Pembuatan RPP dan skenario pembelajaran 
b. Penyiapan instrument penelitian 

- pedoman observasi 
- perangkat evaluasi 
- persiapan LKS 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

2 Pelaksanaan Siklus I 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

     

3 Pelaksanaan Siklus II 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan,observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

     

4 Pelaksanaan Siklus III 
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan,observasi dan interpretasi 
c. Analisis dan refleksi 

     

5 Penyusunan laporan penelitian      

6 Penggandaan dan pengiriman hasil penelitian      

 

E.  Subyek Penelitian 

Subyek penelian ini adalah siswa kelas V SD Katolik 2 W.R Soepratman 
Samarinda. Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 34 anak yang terdiri 
24 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. 

 
F. Instrumen Penelitian 
 

 Instrumen penelitian yang digunaan dalam penelitian ini adalah tes hasil 
belajar, observasi, catatan lapangan dan wawancara. 
1. Tes hasil belajar yang diberikan disetiap akhir siklus, berupa tes berbentuk 

pilihan ganda yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan tujuan 
pembelajaran. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai, digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman IPS kelas V pada 
kompetensi dasar : Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia. Tes 
formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah 
pilihan ganda (objektif).  

2. Lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung yang 
terdiri : siswa yang memperhatikan penjelasan guru, bertanya, menjawab atau 
menanggapi pertanyaan, menulis materi penting, meminta bimbingan dalam 
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menyelesaikan tugas, kerjasama dalam kelompok, membaca buku paket atau 
materi, belajar pelajaran lain,  mengganggu teman (ribut), dan keluar masuk 
kelas.  

3. Catatan lapangan dipergunakan untuk mendokumentasikan secara keseluruhan 
kejadian-kejadian selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran;  

3. Wawancara digunakan untuk memperdalam perhatian, cara kesungguhan, 
keberanian, tanggung jawab siswa, kerajinan siswa melalui analisis 
wawancara. 

 
G.Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 
dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar 
yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, penarikan simpulann, serta verifikasi refleksi. Dalam pembelajaran model 
kooperatif tipe Jigsaw, data dikelompokkan yeng meliputi : komentar, pertanyaan, 
saran, kritik, tanggapan, minat dan motivasi. 

1. Reduksi Data 
Dalam reduksi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 
ditulis dalam bentuk rekaman data, dikumpulkan, dirangkum, dan dipilih 
hal-hal yang pokok, kemudian dicari polanya.  

2. Penyajian data 
Data yang telah direduksi dan dikelompokkan dalam berbagi pola 
diskripsikandalam bentuk kata-kata yang berguna untuk melihat gambaran 
keseluruhan atau bagian tertentu. Penyajian ini dfitulis dalam paparan data 

3. Penarikan simpulan. Verifikasi, dan refleksi 
Data yang diperoleh dicari pola, hubungan atau hal-hal yang sering timbul 
dari data tersebut kemudian dihasilkan kesimpulanm sementarayang 
disebut dengan temuan peneliti. Penarikan kesiimpulan dilakukan terhadap 
temuan peneliti berupa indikator-indikator yang selanjutnya dilakukan 
pemaknaan atau reflesi untuk medapatkan kesimpulan akhir. Hasil 
kesimpulan akhir dilakukan refleksi untruk menentukan atau menyusun 
rencana. 
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan belajar atau persentase 

keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan 
dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir 
putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 
1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 
selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 
sehingga diperoleh rata-rata tes dapat dirumuskan:49 

 
 
 

                                                           
49

 Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah, (Yogyakarta: Gava 
Media, 2011), h. 191  
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N

X
X  

 

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

    X   = Jumlah semua nilai siswa 

      N  = Jumlah siswa 

 
2. Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan 
secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar 
kurikulum SD Katolik 2 Samarinda, yaitu seorang siswa telah tuntas belajar 
bila telah mencapai skor 60% atau nilai 60, dan kelas disebut tuntas belajar 
bila di kelas tersebut terdapat 75% yang telah mencapai daya serap lebih 
dari atau sama dengan 60%.  

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus 
maka menggunakan rumus teknik analisa prosentase. Tehnik analisis 
Prosentase, adalah suatu tehnik analisis yang dipergunakan untuk 
mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif JIGSAW dan 
penguasaan siswa terhadap materi IPS: Jenis Usahan dan Kegiatan 
ekonomi di Indonesia. Rumus yang digunakan adalah prosentase sebagai 
berikut:50 

 

%100x
N

F
P   

 
Dimana : P = Prosentase 

                          F = Frekuensi 
                N = Jumlah siswa 

Setelah mendapat hasil berupa prosentase kemudian hasilnya dapat 
ditafsirkan dengan kalimat kualitatif sebagai berikut:  
76% - 100% = kategori tuntas. 
56% - 75% = Kategori kurang. 
40% - 55% = Kategori sangat kurang. 
0% - 35%   = Kategori jelek 51 
 

3. Lembar observasi pengelolaan belajar mengajar 
Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa dalam 
pembelajaran. Lembar observasi pengelolaan belajar mengajar model 
kooperatif tipe Jigsaw yang dilakukan seorang guru sebagai pengamat 
peneliti melakukan penjumlahan nilai/skor yang diperoleh, yang selanjutnya 
dibagi dengan jumlah item pernyataan tersebut sehingga diperoleh rata-
rata, rumusnya : 52 

                                                           
50

 Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 43 
51

 Nana Sudjana & Ibrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, ( Bandung: PT Sinar Baru, 
1989),h.48 

52
 Sudijono, Loc. Cit, hlm. 81 
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N

X
Mx  

Keterangan : 
Mx  : Mean yang kita cari 
∑ X : Jumlah skor dari skor-skor yang ada 
N     : Number of Cases  (Banyaknya skor-skor itu sendiri) 
 

4. Menyimpulkan dan memverifikasi 
Dari kegiatan reduksi selanjutnya dilakukan penyimpulan akhir yang 
selanjutnya diikuti dengan kegiatan verifikasi 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Sekolah  Dasar Katolik 2 WR. Soepratman No. 045 merupakan salah satu 
Sekolah Dasar Katolik di Samarinda dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan 
Pembagunan Rakyat (YP3R) Samarinda yang didirikan oleh Keuskupan Agung 
Samarinda Sekarang ini beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani I No. 045 ( 
dulu jalan Cendrawasih), Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Samarinda 
Utara (0541) 732802 dengan Kode 75000. Sekolah ini didirikan pada tahun 1964 
beralamatkan di Jalan Merbabu Kelurahan Jawa Samarinda Ulu dan pada tahun 
1986 berpindah di Jalan Jenderal Ahmad Yani (dulu Jl.Cendrawasih ) Samarinda 
Utara. 

Tanah dan bangunan sekolah ini berstatus milik sendiri atas nama 
Keuskupan Agung Samarinda dengan luas wilayah 2.400 m2  panjang 60 meter 
dan lebar 40 meter. Sekolah ini terakreditasi dengan kualifikasi Amat Baik melalui 
SK Badan Akreditasi Sekolah No. 005/BAS-SMD/2003 tanggal 10 November 
dengan kode sekolah, NNS: 102240/101.16.60.06.045. 

Sebagai sebuah sekolah swasta tentu banyak tantangan-tantangan dan 
hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, baik 
peningkatan mutu guru maupun mutu murid. Agar sebuah sekolah swasta dapat 
bertahan dan maju berkembang pada era sekarang maka sekolah tersebut 
dituntut lebih baik dalam segala aspeknya. 

Menyadari akan hal tersebut di atas maka SDK 2 Samarinda dengan 
segala daya upaya dan melalui daya diri senndiri berusaha meningkatkatkan mutu 
pendidikan melalui pengembangan segala aspek . Salah satunya adalah rencana 
pembangunan gedung SDK  2 Samarinda yang representatif untuk menggantikan 
bangunan saat ini yang dibangun tahun 1985 secara bertahap. Pembangunan 
gedung yang rencananya berlantai 3 (tiga) dan dilengkapi segala fasilitas tersebut 
dianggarkan lebih Rp 5 milyar dan sampai saat ini masih dalam tahap penggalian 
dana dan pada tahun  2008 ini pembangunan gedung akan dimulai. Perlu dicatat 
bahwa pencarian dana tersebut dilakukan oleh kepala sekolah dan dewan guru 
sendiri dalam sebuah kepanitiaan serta dibantu oleh orang tua murid melalui 
Komite Sekolah.  Disadari bahwa salah satu daya tarik orang tua untuk 
menyekolahkan putera-puterinya di sebuah sekolah swasta adalah fasilitas sarana 
dan prasarana termasuk gedung sekolah yang representatif. 

Sebagai sebuah SD Katolik yang telah cukup lama berdiri dan 
menghasilkan banyak lulusan-lulusan, maka sudah barang tentu para lulusannya 
telah banyak memainkan peran penting dalam pembangunan Kalimantan Timur 
dan secara khusus Kota Samarinda. Setiap tahun, sebagian besar para 
lulusannya dapat masuk sekolah-sekolah favorit di Samarinda seperti SMP Negeri 
1 Samarinda dan SMP 2 Samarinda. Selain itu, mereka juga masuk ke sekolah-
sekolah swasta favorit di kota Samarinda seperti SMP Katolik 2 WR . Soepratman 
, SMP Katolik St. Fransiskus Asisi, SMP Kristen Sunodia . Di samping itu, mereka 
juga dapat masuk ke sekolah-sekolah favorit di pulau Jawa seperti di Malang, 
Surabaya, Jogjakarta dan Jakarta. 

Sejak SDK 2 Samarinda berpindah dan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad 
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Yani  (Eks.Jln.Cendrawasih) sudah tiga (3) orang yang pernah menjabat kepala 
sekolah di sekolah ini yakni Bapak Yulius Maria Djayau (1986 – 2000) , Simon 
Sinaeng (2000 – 2002), Drs. Adrian Sutikno ( 2002 sampai sekarang).  

Visi merupakan cita-cita yang dalam jangka panjang ingin diwujudkan dan 
juga merupakan pembeda tiap lembaga atau sekolah satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan konsep visi di atas maka visi SDK 2 Samarinda adalah : 

 
” Sekolah yang mendiri, unggul dan berdaya saing tinggi,  

berdasarkan nilai-nilai kristiani” 
 

Misi merupakan operasional untuk bisa mewujudkan, cita-cita/visi tersebut. Ada 
pun misi SDK 2 Samarinda adalah : 

1) Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. 
2) Mengoptimalkan potensi sumber penerimaan ( asset dan non asset). 
3) Menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 
4) Meningkatkan kerjasama sesama guru, komite sekolah,orang tua 

murid dan pemerintah. 
5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan 

guru/karyawan untuk menunjang sistem pembelajaran yang efektif. 
6) Meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana kegiatan belajar 

mengajar. 
7) Meningkatkan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar berbasis  

multimedia. 
8) Meningkatkan peran aktif sekolah dalam kegiatan Gereja. 
9) Menanamkan nilai-nilai cinta kasih dalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
 

Adapun mengenai motto SDK 2 Samarinda ialah: 
” CERIA” 

Kepanjangan Cerdas,  Efektif,  Relegius,  Aktif dan Inovatif. Motto sekolah ini 
bertujuan agar proses kegiatan pembelajaran dan pembinaan di sekolah ini 
selalu dalam kerangka CERIA. 

 
2. Deskripsi Hasil Siklus 1. 

Sebelum penelitian dilakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan 
selama masih konvensional belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif. 
Metode yang digunakan didominasi ceramah oleh guru dan belum 
menggunakan metode yang dapat mengaktifkan siswa maupun dapat membuat 
siswa saling bekerjasama. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher 
centered) pola interaksi searah dari guru kepada siswa, siswa cenderung pasif, 
hanya duduk, dengar dan mencatat. 

Pembelajaran IPS masih bersifat hafalan semata dan siswa kurang 
bergairah khususnya untuk Kompetensi Dasar 1.5. Mengenal jeni-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi di Indonesia, materi pokok jenis-jenis usaha dalam 
kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada tes awal yang peneliti lakukan pada kelas V 
SDK WR. Soepratman 2 Samarinda bahwa hasil belajar yang  diperoleh  belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu ditetapkan 70. Nilai rata-rata 
yang dicapai dari 34 siswa adalah 57, terdapat 1 siswa yang mendapat nilai 70, 
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9 siswa mendapatkan nilai 65, 8 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat 
nilai 55, 10 siswa memdapat nilai 50 dan 1 siswa mendapat nilai 40. Ini 
menunjukkan bahwa guru belum mampu mendorong siswa untuk semangat 
belajar serta belum mampu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi 
menarik bagi siswa dan meningkatkan kreativitas siswa. 

 
a.   Perencanaan Tindakan. 

    Tahap Perencanaan (Planning) adalah menyusun Silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan alat peraga, menyiapkan 
lembar observasi dan wawancara.  

 
b.  Pelaksanaan Tindakan. 

Pada kegiatan siklus pertama ini pembelajaran dilaksanakan dengan 
alokasi waktu 4 kali pertemuan. Pelaksanaan pada tanggal 2 Agustus 2013 – 
25 Agustus 2013 yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas 
V semester 1 dengan jumlah siswa 34 laki-laki 24 anak dan siswa perempuan 
10 anak selama 6 (enam) jam pelajaran (6 x 35 menit, 3 (tiga) kali pertemuan) 
sesuai jadwal pelajaran yang ditentukan oleh sekolah. 

 Standar Kompetensi (SK) pada mata pelajaran tersebut adalah SK.1 
Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh-tokoh sejarah yang berskala 
nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan 
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi Dasar 1.5 
Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Indikator 1.5.1 
Menyebutkan 5 jenis usaha ekonomi di Indonesia, 1.5.2 Menjelaskan 
pengertian jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia, 1.5.3 Memberikan contoh-
contoh hasil jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia, 1.5.4 Menjelaskan tujuan 
masyarakat melakukan usaha ekonomi, 1.5.5 Menjelaskan keuntungan 
masyarakat melakukan usaha ekonomi, 1.5.6 Menjelaskan kerugian jika 
masyarakat tidak melakukan usaha ekonomi, 1.5.7 Memilih jenis usaha 
ekonomi di masa yang akan datang/ cita-cita dan memberikan alasannya. 

Tujuan Pembelajaran adalah : 1) Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis 
usaha ekonomi di Indonesia, 2) Siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis 
usaha ekonomi di Indonesia, 3) Siswa dapat memberikan contoh-contoh hasil 
jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia, 4) Siswa dapat menjelaskan tujuan 
masyarakat melakukan usaha ekonomi di Indonesia, 5) Siswa dapat menjelaskan 
keuntungan masyarakat melakukan usaha ekonomi, 6) Siswa dapat 
menjelaskan kerugian jika masyarakat tidak melakukan kegiatan ekonomi, 7) 
Siswa dapat memilih jenis usaha ekonomi di masa datang dan memberikan 
alasannya. 

Dampak pengiringnya adalah setelah pembelajaran ini selesai 
diharapkan siswa dapat memilih jenis usaha ekonomi di masa datang sebagai 
cita-cita sehingga memberi semangat dalam belajar di sekolah maupun di 
rumah. 

Materi pokoknya jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Model 
pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning tipe Jigsaw. 

Media pembelajaran yang digunakan sebagai berikut : Benda nyata : 
Jagung, buah, sayur mayur, baju, buku, siswa guru dan lain-lain, Gambar/foto: 
petani di ladang, pedagang, tukang cukur, pabrik, Lembar Kerja Siswa (LKS) 
terlampir, Media elektronika : Radio, TV, dan Lingkungan. 
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Skenario model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang dilaksanakan 
adalah kegiatan yang telah dirancang meliputi tiga tahap, pertama tahap 
kegiatan awal, atau apersepsi, kedua tahap kegiatan inti atau pokok dan ketiga 
tahap kegiatan akhir. Prosedur pelaksanaan sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 
Tahap kegiatan awal atau apersepsi alokasi waktu kurang lebih 10 menit, 

guru memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dengan melakukan : 
a). Berdoa bersama;  b). Tanya jawab tentang bermacam-macam 

kebutuhan siswa. c). Mengajak siswa untuk menyanyikan lagu "Menanam 
Jagung"  secara bersama-sama. d). Mengadakan pembahasan bersama 
tentang isi lagu hubungannya dengan materi pembelajaran. e). Guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2) Kegiatan Inti 
a). Pada pertemuan pertama : guru menjelaskan tata cara belajar model 

kooperatif tipe Jigsaw. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Membentuk kelompok 
asal. Membentuk 5 kelompok asal dengan masing-masing anggotanya terdiri 6 
anak, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok 6, masing-masing anggota diberi 
nomor anggota dari nomor 1 sampai dengan 6. 

b). Masing-masing memperoleh kartu permasalahan/soal. Ada 5 (lima) 
permasalahan yang harus diselesaikan oleh kelompok. Anggota kelompok 
nomor 1 menyelesaikan masalah/soal nomor 1 yaitu sub bab jenis usaha 
agraris, anggota kelompok nomor 2 menyelesaikan masalah/soal nomor 2 yaitu 
sub bab industri, anggota kelompok nomor 3 menyelesaikan masalah/soal 
nomor 3 yaitu sub bab perdagangan, anggota kelompok nomor 4 menyelesaikan 
masalah/soal nomor 4 yaitu sub bab jasa, dan anggota kelompok nomor 5 
menyelesaikan masalah/soal nomor 5 yaitu sub bab ekstratif.  

Masing-masing kelompok mempunyai ketua untuk memimpin diskusi dalam 
mengerjalan tugas. 

d). Pertemuan ke dua : membentuk kelompok ahli. Anggota   dari   kelompok   
yang   berbeda   yang   telah   menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 
nomor masalah bertemu dalam kelompok baru untuk kelompok ahli. Anggota 
nomor 1 berkumpul dengan anggota nomor 1 dari kelompok lain, anggota nomor 
2 berkumpul dengan anggota nomor 2 dari kelompok lain, begitu seterusnya. 

Kelompok asli ini diberi nama kelompok masing-masing : A. Kelompok 
agraris B. Kelompok  Industri C. Kelompok Perdagangan   D. Kelompok Jasa dan 
E. Kelompok Ekstratif.  

Masing-masing kelompok mempunyai ketua untuk memimpin diskusi dalam 
mengerjalan tugas.  

Kelompok ini berkolaborasi dalam mencari kesepakatan jawaban yang 
benar dengan cara memadukan semua pendapat dari permasalahan yang telah 
dikerjakan.  

e). Pertemuan ke tiga : Kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Setelah 
selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan 
bergantian mengajar/menyampaikan hasil diskusi kepada teman satu 
tim/kelompok mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.  

f). Tiap tim/kelompok mempresentasikan hasil diskusi.  
3) Kegiatan Penutup 
Kegiatan penutup membuat kesimpulan serta pemberian reward, 
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selanjutnya guru memberikan klarifikasi dan evaluasi/ penilaian. 
Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi penilaian, 

refleksi, dan tindak lanjut. Pada kegiatan penilaian ini prosedur digunakan tes 
proses dan tes akhir, instrumen penilaiannya dengan lembar kerja siswa (LKS) 
lembar pengamatan, soal evaluasi individu dan lembar penilaian. 

Kegiatan refleksi pelaksanaan diskusi dilakukan dengan tanya jawab demi 
kesempurnaan pelaksanaan diskusi selanjutnya dengan bersama-sama mencari 
kekurangan-kekurangan  dalam  diskusi  serta  mengungkapkan  pengalaman-
pengalaman baru yang menyenangkan yang diperoleh oleh siswa. 

 
c.   Hasil Pengamatan.  

Observasi atau pengamatan dilaksanakan selama pelaksanaan 
pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif antara guru atau peneliti dengan 
supervisor dan teman sejawat dengan menggunakan instrumen monitoring 
yang telah direncanakan secara kolaboratif pula agar mendapatkan data yang 
lebih lengkap. 

Hal-hal yang diobservasi oleh pengamat 1 dan pengamat 2 adalah tentang 
kegiatan guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw pada saat persiapan (pra pembelajaran), pendahuluan (membuka 
pembelajaran), kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Data tentang keberhasilan 
guru dalam pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi 
kegiatan guru dalam pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I 
diperoleh data sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1 

Rekap Pengelolaan Pembelajaran Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siklus I 

 
       No. Aspek Yang Diamati Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

1 Persiapan 3,00 Cukup 

2 Pendahuluan 3,25 Cukup 

3 Kegiatan Inti 3,21 Cukup 

4 Penutup 2,67 Kurang 

5 Pengelolaan Waktu 2,50 Kurang 

6 Suasana Kelas 3,67 Baik 

 Rata-Rata 3,00 Cukup 

 
Keterangan : 

Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

Skor 3,50 – 4,00 = Baik 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik pengelolaan 
pembelajaran sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.1 : Grafik Kegiatan Pengelolaan Pembelajaran Siklus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran di observasi oleh teman 

sejawat, hal-hal yang di observasi adalah kegiatan keterlibatan siswa dalam tahap 
pra pembelajaran, kegiatan pembukaan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, 
dan kegiatan penutup. Data tentang keberhasilan siswa atau aktivitas siswa dalam 
pembelajaran di peroleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa. Setelah 
dilaksanakan pembelajaran siklus I diperoleh data sebagai berikut :  

 
Tabel 4.2.  

Rekap Hasil Observasi Siklus I 

No. Komponen 
Hasil 

F % 

I Pembelajaran Jigsaw 

   1. Perhatian siswa 18 53 

   2. Cara berdiskusi 25 74 

   3. Keberanian mengemukakan pendapat 15 44 

   4. Kesungguhan mengerjakan tugas 23 68 

   5. Tanggung jawab 28 82 

   6. Keterlibatan  24 71 

   7. Saling ketergantungan 24 71 

   8. Interaksi tatap muka 24 71 

   9. Penguasaan konsep 21 62 

II Respon Siswa   0 

   1. Tanggapan pelaksanaan Jigsaw 25 74 

   2. Tanggpan kesulitan  10 29 

   3. Tanggapan kemudahan 24 71 

   4. Tanggapan pelaksanaan tindak lanjut 23 68 

 

Keterangan : 

 

1. Persiapan 

2. Pendahuluan 

3. Kegiatan Inti 

4. Penutup 

5. Pengelolaan 

Waktu 

6. Suasana Kelas 
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Penilaian hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian kognitif melalui pos tes. 
Hasil belajar tes akhir ini diperoleh dari lembar tes individu siswa. Setelah 
dilaksanakan penelitian siklus I diperoleh dari berikut ini : 

 
Tabel 4.3. 

Pencapaian Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

No 
 

Rentang Kategori F % 

1 80-100 Tinggi 1 3 

2 60 – 79 Sedang 27 79 

3 40 – 59 Sedang 6 18 

Jumlah 34 100 

Tuntas sesuai KKM 12 35 

Rata-Rata Nilai 64   

 
d. Refleksi 

Kesimpulan umum sebagai hasil refleksi yang dilakukan secara kolaboratif 
antara supervisor, teman sejawat, dan peneliti pada siklus pertama ini siswa yang 
tertarik dengan model pembelajaran kooperatif dengan tipe Jigsaw pada pelajaran 
IPS. Pada tabel 4.1 dan Gambar 4.1 di atas, menunjukkan skor rata-rata untuk 
masing-masing kategori pengamatan yang meliputi; Persiapan, Pendahuluan, 
Kegiatan inti, Penutup, Pengelolaan waktu, dan Suasana kelas. Skor tertinggi 
yang diperoleh guru adalah 3.67  untuk kategori kemampuan menutup pengaturan 
suasana kelas. Selama proses belajar mengajar pada siklus I, guru mampu 
meningkatkan suasana kelas yang menjamin terlaksananya  PBM dengan baik.  
Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa guru  mampu mengelola pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw dengan 
kategori baik dengan skor rata-rata 3.00.   

Mengenai rekap hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran Jigsaw : 
a) dalam pelaksanaan menarik perhatian siswa ternyata 18 siswa (53%) yang 
diperoleh dalam pembelajaran ini siswa siswa belum bisa berdiskusi dengan baik, 
terlihat masih ngobrol dan jalan mondar-mandir ketika sedang berdiskusi, b) Cara 
siswa melakukan diskusi yang baik sekitar 25 siswa (74%) selebihnya siswa masih 
bingung dalam hal pembagian kelompok awal, kelompok ahli. Dalam kelompok ahli 
diskusi belum kompak, ketika kembali ke kelompok asal untuk diskusi kembali masih 
kelihatan kaku dan kesulitan, c) Keberanaian mengemukakah pendapat masih 
sekitar 15 siswa (44%) ini berarti siswa yang lain cenderung pasif baik dalam 
bertanya, menerima pendapat atau menyanggah di kelompok lain, d) kesungguhan 
dalam mengerjakan tugas sekitar 23 siswa (68%) berarti yang lain masih belum 
sungguh-sungguh, e) namun demikian 28 siswa (82%) bertanggung jawab dalam 
melakukan tugas individu maupun kelompok walau hasil diskusi  belum sesuai 
harapan, f) Dalam mengikuti pembelajaran hanya 70% anak masih belum kompak 
dalam diskusi maupun bertanya, g) 70% siswa saling ketergantungan dan 
membutuhkan siswa, h) interaksi antara guru dengan siswa maupun kelompok 
sekitar 71%, selebihnya siswa tidak ada keberanian bertanya dengan siswa lain 
maupun guru, i) 60% siswa belum menguasai betul akan materi pelajaran yang 
sedang dipelajari.  
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Mengenai respon siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini : 
a) sekitar 70% siswa senang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, b) 
sekitar 29% siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran ini, c) namun sekitar 71% 
mereka mengnggap mudah dalam berdiskusi.  

Pada tabel 4.3 mengenai hasil belajar melalui pos tes menunjukkan 
bahwa siswa yang menuhi kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 
70 terdapat  12 siswa (35%). Sedang siswa memperoleh nilai kategori tinggi 
hanya 1 siswa (3%), nilai kategorii sedang 27 siswa (79%) dan mendapat nilai 
rendah 6 siswa (18%), rata-rata nilai 64 termasuk kategori sedang. Ini berarti 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw masih belum berpengaruh kepada 
siswa.  

Setelah mengamati proses pembelajaran dan menganalisis hasil belajar 
siswa, ditemukan kendala dan masalah antara lain : 
1) Pada siswa belum semua tertarik dengan pembelajaran, belum semua aktif  

dalam proses pembelajaran, dalam pembentukan kelompok belajar masih 
terjadi kegaduhan, kurang bekerjasama dengan anggota kelompok belajar, 
ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas suara anak 
kurang jelas sehingga teman yang lain kurang memperhatikan, prosentase 
belajar tunts secara klasikal masih rendah. 

2) Pada guru suara kurang keras, penyediaan alat peraga kurang besar 
sehingga siswa yang duduk di belakang kurang jelas, pembagian waktu untuk 
kegiatan akhir masih kurang, sehingga kerja kelompok yang disyaratkan model 
Jigsaw kurang maksimal. 
Berdasarkan masalah di atas disusun rancangan penyelesaian sebagai 

berikut : 
1) Menyediakan alat peraga yang lebih menarik berupa slide tentang foto-foto 

jenis-jenis usaha ekonomi lebih besar. 
2) Menyediakan teks lagu "Menanam Jagung" untuk kegiatan awal berwarna 

warni dan ukuran lebih besar. 
3) Menyediakan soal dan memberikan soal kepada anak dari yang mudah ke 

soal yang lebih sulit agar memacu aktifitas siswa. 
4) Menyediakan hadiah bagi yang berprestasi dan aktif. 
5) Membentuk    kelompok    (daftar    kelompok    belajar)    sebelum    proses 

pembelajaran. 
6) Memberi contoh cara mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas dengan suara yang jelas. 
7) Menarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa pada waktu kegiatan 

penutup agar anak lebih paham tentang materi pembelajaran. 
8) Menyiapkan diri untuk memandu kerja kelompok dengan suara yang lebih 

keras. 
9) Menganalisis pembagian waktu untuk kegiatan awal, inti dan penutup, untuk 

kegiatan akhir atau evaluasi waktunya masih perlu penambahan. 
Tindak lanjut/ implementasi penyelesaian masalah siklus I 

1) Menggunakan alat peraga yang lebih menarik, ukuran foto tentang kegiatan 
ekonomi lebih besar. 

2) Teks lagu "Menanam Jagung" diberi warna, menambah satu teks lagu 
berjudul "Guru" 

3) Memberikan soal atau pertanyaan kepada siswa dari yang mudah ke yang 
sukar agar dapat memacu untuk aktif. 
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4) Memberikan hadiah kepada siswa/kelompok belajar yang berprestasi dan 
aktif. 

5) Menyiapkan daftar kelompok belajar sebelum proses pembelajaran dimulai. 
6) Memberi contoh mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas 

dengan jelas. 
7) Menarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa pada kegiatan penutup. 
8) Selalu memandu kerja kelompok dengan suara yang jelas. 
9) Memberikan penambahan alokasi waktu untuk kegiatan akhir atau evaluasi, 

diambilkan dari kegiatan awal 5 menit sehingga menjadi 15 menit. 
 

3. Deskripsi Hasil Siklus II 
 a. Perencanaan Tindakan. 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan perubahan-
perubahan dan penambahan pada pembagian alokasi waktu untuk kegiatan akhir 
ditambah 5 menit diambilkan dari waktu kegiatan awal sehingga kegiatan akhir dari 
10 menit menjadi 15 menit, kegiatan awal dari 10 menit menjadi 5 menit, 
sedangkan pada kegiatan inti tetap yaitu kurang lebih 50 menit. Alat peraga yang 
berupa slide foto-foto contoh kegiatan masyarakat yang sedang melakukan usaha 
ekonomi dan ditambah alat peraga teks lagu   "Guru".   Pada   kegiatan   awal   
ditambah   satu   kegiatan   yaitu   guru membacakan daftar kelompok belajar yang 
telah dipersiapkan. Untuk kegiatan inti kegiatannya ditambah yaitu kegiatan (8) 
Guru melakukan validasi/kebenaran kerja kelompok, (9) Guru bersama murid 
menarik kesimpulan, (10) Guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada 
kelompok yang berprestasi dan aktif. ( RPP Siklus II terlampir pada lampiran 1.3.). 
Menyiapkan alat peraga dan menyiapkan lembar observasi serta wawancara 

 
b. Pelaksanaan Tindakan. 

Pelaksanaan siklus II ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan tindakan 
yang telah disusun yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 
diperbaiki dan disempurnakan sehingga kekurangan dalam siklus I dapat diperbaiki. 
Tahap pelaksanaan ini dilakukan pada hari Senin, 6 September 2013 yaitu pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas V semester I dengan 
jumlah 34 siswa terdiri 24  siswa laki-laki 10  siswa perempuan,  selama dua jam 
pelajaran (2 x 35 menit, satu kali pertemuan) mulai pukul 07.00 WIB sampai 
dengan pukul 08.10 WIB sesuai dengan tahap perencanaan yang telah disusun. 

Standar Kompetensi (SK) pada mata pelajaran tersebut adalah SK.1 
Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh-tokoh sejarah yang berskala nasional 
pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku 
bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi Dasar 1.5 Mengenal 
jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Indikator 1.5.1 Menyebutkan 5 
jenis usaha ekonomi di Indonesia, 1.5.2 Menjelaskan pengertian jenis-jenis usaha 
ekonomi di Indonesia, 1.5.3 Memberikan contoh-contoh hasil jenis-jenis usaha 
ekonomi di Indonesia, 1.5.4 Menjelaskan tujuan masyarakat melakukan usaha 
ekonomi, 1.5.5 Menjelaskan keuntungan masyarakat melakukan usaha ekonomi, 
1.5.6 Menjelaskan kerugian jika masyarakat tidak melakukan usaha ekonomi, 1.5.7 
Memilikih jenis usaha ekonomi di masa yang akan datang/ cita-cita dan memberikan 
alasannya. Tujuan Pembelajaran adalah (1) Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis 
usaha ekonomi di Indonesia, (2) Siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis 
usaha ekonomi di Indonesia, (3) Siswa dapat memberikan contoh-contoh hasil jenis-
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jenis usaha ekonomi di Indonesia, (4) Siswa dapat menjelaskan tujuan masyarakat 
melakukan usaha ekonomi di Indonesia, (5) Siswa dapat menjelaskan keuntungan 
masyarakat melakukan usaha ekonomi, (6) Siswa dapat menjelaskan kerugian 
jika masyarakat tidak melakukan kegiatan ekonomi, (7) Siswa dapat memilih jenis 
usaha ekonomi di masa datang dan memberikan alasannya. 

Dampak pengiringnya adalah Setelah pembelajaran ini selesai 
diharapkan siswa dapat memilih jenis usaha ekonomi di masa datang sebagai cita-
cita sehingga memberi semangat dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Materi Pokoknya jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Strategi, model, 
dan metode pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw. 

Media pembelajaran yang digunakan sebagai berikut : Benda nyata : Jagung, 
buah, sayur mayur, baju, buku, siswa guru dan lain-lain, slide /foto: petani di 
ladang, pedagang, tukang cukur, pabrik, Lembar Kerja Siswa (LKS) terlampir, Media 
elektronika : Radio, TV, dan Lingkungan. 

Skenario model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang dilaksanakan 
adalah kegiatan yang telah dirancang meliputi tiga tahap, pertama tahap kegiatan 
awal, atau apersepsi, kedua tahap kegiatan inti atau pokok dan ketiga tahap 
kegiatan akhir. Prosedur pelaksanaan sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 
Tahap kegiatan awal atau apersepsi alokasi waktu kurang lebih 10 menit, 

guru memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dengan melakukan : 
a). Berdoa bersama;  b). Tanya jawab tentang bermacam-macam kebutuhan 
siswa. c). Mengajak siswa untuk menyanyikan lagu "Menanam Jagung"  
secara bersama-sama. d). Mengadakan pembahasan bersama tentang isi lagu 
hubungannya dengan materi pembelajaran. e). Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

2) Kegiatan Inti 
a). Pada pertemuan pertama : guru menjelaskan tata cara belajar model 
kooperatif tipe Jigsaw. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Membentuk kelompok 
asal. Membentuk 5 kelompok asal dengan masing-masing anggotanya terdiri 6 
anak, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok 6, masing-masing anggota diberi 
nomor anggota dari nomor 1 sampai dengan 6. 
b). Masing-masing memperoleh kartu permasalahan/soal. Ada 5 (lima) 
permasalahan yang harus diselesaikan oleh kelompok. Anggota kelompok 
nomor 1 menyelesaikan masalah/soal nomor 1 yaitu sub bab jenis usaha 
agraris, anggota kelompok nomor 2 menyelesaikan masalah/soal nomor 2 yaitu 
sub bab industri, anggota kelompok nomor 3 menyelesaikan masalah/soal 
nomor 3 yaitu sub bab perdagangan, anggota kelompok nomor 4 menyelesaikan 
masalah/soal nomor 4 yaitu sub bab jasa, dan anggota kelompok nomor 5 
menyelesaikan masalah/soal nomor 5 yaitu sub bab ekstratif.  
Masing-masing kelompok mempunyai ketua untuk memimpin diskusi dalam 
mengerjalan tugas. 
d). Masih pada pertemuan pertama : membentuk kelompok ahli. Anggota   dari   
kelompok   yang   berbeda   yang   telah   menyelesaikan permasalahan sesuai 
dengan nomor masalah bertemu dalam kelompok baru untuk kelompok ahli. 
Anggota nomor 1 berkumpul dengan anggota nomor 1 dari kelompok lain, 
anggota nomor 2 berkumpul dengan anggota nomor 2 dari kelompok lain, begitu 
seterusnya. 
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Kelompok asli ini diberi nama kelompok masing-masing : A. Kelompok agraris B. 
Kelompok  Industri C. Kelompok Perdagangan   D. Kelompok Jasa dan E. 
Kelompok Ekstratif.  
Masing-masing kelompok mempunyai ketua untuk memimpin diskusi dalam 
mengerjalan tugas.  
Kelompok ini berkolaborasi dalam mencari kesepakatan jawaban yang benar 
dengan cara memadukan semua pendapat dari permasalahan yang telah 
dikerjakan.  
e). Pertemuan ke dua : Kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Setelah 
selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan 
bergantian mengajar/menyampaikan hasil diskusi kepada teman satu 
tim/kelompok mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.  
f). Tiap tim/kelompok mempresentasikan hasil diskusi.  

3) Kegiatan Penutup 
Kegiatan penutup membuat kesimpulan serta pemberian reward,    selanjutnya 
guru memberikan klarifikasi dan evaluasi/penilaian. 

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi penilaian, 
refleksi, dan tindak lanjut. Pada kegiatan penilaian ini prosedur digunakan tes 
proses dan tes akhir, instrumen penilaiannya dengan lembar kerja siswa (LKS) 
lembar pengamatan, soal evaluasi individu dan lembar penilaian. 

Kegiatan refleksi pelaksanaan diskusi dilakukan dengan tanya jawab demi 
kesempurnaan pelaksanaan diskusi selanjutnya dengan bersama-sama mencari 
kekurangan-kekurangan  dalam  diskusi  serta  mengungkapkan  pengalaman-
pengalaman baru yang menyenangkan yang diperoleh oleh siswa. 

Tahap kegiatan akhir dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 10 menit. 
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi evaluasi individu, refleksi, dan tindak lanjut. 
Pada kegiatan penilaian ini prosedur digunakan tes proses dan tes akhir, 
instrumen penilaiannya dengan lembar kerja siswa (LKS), lembar pengamatan, 
soal evaluasi individu dan lembar penilaian. Kegiatan refleksi pelaksanaan diskusi 
dilakukan dengan tanya jawab demi kesempurnaan pelaksanaan diskusi 
selanjutnya dengan bersama-sama mencari kekurangan-kekurangan dalam 
diskusi serta mengungkapkan pengalaman-pengalaman baru yang 
menyenangkan yang diperoleh oleh siswa. 

 
c.   Hasil Pengamatan.  

Observasi atau pengamatan dilaksanakan selama pelaksanaan 
pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif antara guru atau peneliti dengan 
supervisor dan teman sejawat dengan menggunakan instrumen monitoring 
yang telah direncanakan secara kolaboratif pula agar mendapatkan data yang 
lebih lengkap. 

Hal-hal yang diobservasi oleh pengamat 1 dan pengamat 2 adalah tentang 
kegiatan guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw pada saat persiapan (pra pembelajaran), pendahuluan (membuka 
pembelajaran), kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Data tentang keberhasilan 
guru dalam pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi 
kegiatan guru dalam pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus II 
diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 
Rekap Pengelolaan Pembelajaran Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siklus II 
 

       No. Aspek Yang Diamati Rata-Rata 
Skor 

Kategori 

1 Persiapan 3,50 Baik 

2 Pendahuluan 3,75 Baik 

3 Kagiatan Inti 3,50 Baik 

4 Penutup 3,33 Cukup 

5 Pengelolaan Waktu 3,50 Baik 

6 Suasana Kelas 4,00 Baik 

 Rata-Rata 3,60 Baik 
 

 
 

     
Keterangan : 

Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

Skor 3,50 – 4,00 = Baik 
  

Dari tabel tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik pengelolaan 
pembelajaran sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 : Grafik Kegiatan Pengelolaan Pembelajaran Siklus  

        
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran di observasi oleh teman 

sejawat, hal-hal yang di observasi adalah kegiatan keterlibatan siswa dalam tahap 
pra pembelajaran, kegiatan pembukaan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, 
dan kegiatan penutup. Data tentang keberhasilan siswa atau aktivitas siswa dalam 
pembelajaran di peroleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa. Setelah 
dilaksanakan pembelajaran siklus I diperoleh data sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 

 

Keterangan : 

 

7. Persiapan 

8. Pendahuluan 

9. Kegiatan Inti 

10. Penutup 

11. Pengelolaan 

Waktu 

12. Suasana Kelas 
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Tabel 4.5.  
Rekap Hasil Observasi Siklus II 

No. Komponen 
Hasil 

F % 

I Pembelajaran Jigsaw 

   1. Perhatian siswa 30 88 

   2. Cara berdiskusi 33 97 

   3. Keberanian mengemukakan pendapat 30 88 

   4. Kesungguhan mengerjakan tugas 34 100 

   5. Tanggung jawab 34 100 

   6. Keterlibatan  33 97 

   7. Saling ketergantungan 31 91 

   8. Interaksi tatap muka 31 91 

   9. Penguasaan konsep 30 88 

II Respon Siswa   
    1. Tanggapan pelaksanaan Jigsaw 31 91 

   2. Tanggpan kesulitan  4 12 

   3. Tanggapan kemudahan 30 88 

   4. Tanggapan pelaksanaan tindak lanjut 34 100 

 
Penilaian hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian kognitif melalui pos tes. 

Hasil belajar tes akhir ini diperoleh dari lembar tes individu siswa. Setelah 
dilaksanakan penelitian siklus II diperoleh dari berikut ini : 

 
Tabel 4.6. 

Pencapaian Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No 
 

Rentang Kategori F % 

1 80-100 Tinggi 9 26 

2 60 – 79 Sedang 25 74 

3 40 – 59 Sedang 0 0 

Jumlah 34 100 

Tuntas sesuai KKM 34 100 

Rata-Rata Nilai 76   

 
d. Refleksi 

Kesimpulan umum sebagai hasil refleksi yang dilakukan secara kolaboratif 
antara supervisor, teman sejawat, dan peneliti pada siklus pertama ini siswa yang 
tertarik dengan model pembelajaran kooperatif dengan tipe Jigsaw pada pelajaran 
IPS. Pada tabel 4.4 dan Gambar 4.2 di atas, menunjukkan skor rata-rata untuk 
masing-masing kategori pengamatan yang meliputi; Persiapan, Pendahuluan, 
Kegiatan inti, Penutup, Pengelolaan waktu, dan Suasana kelas. Skor tertinggi 
yang diperoleh guru adalah 4.00  untuk kategori kemampuan menutup pengaturan 
suasana kelas. Selama proses belajar mengajar pada siklus II, guru mampu 
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meningkatkan suasana kelas yang menjamin terlaksananya  PBM dengan baik.  
Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa guru  mampu mengelola pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw dengan 
kategori baik dengan skor rata-rata 3.60.   

Mengenai rekap hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran Jigsaw : 
a) dalam pelaksanaan menarik perhatian siswa ternyata 30 siswa (88%) yang 
diperoleh dalam pembelajaran ini siswa bisa berdiskusi dengan baik, terlihat sudah 
duduk di meja  dan saling berargurmen ketika sedang berdiskusi, b) Cara siswa 
melakukan diskusi yang baik sekitar 33 siswa (97%) siswa tidak bingung dalam hal 
pembagian kelompok awal, kelompok ahli. Dalam kelompok ahli diskusi belum 
terlihat kompak, ketika kembali ke kelompok asal untuk diskusi kembali siswa tidak 
mengalami kesulitan, c) Keberanaian mengemukakah pendapat masih sekitar 30 
siswa (88%) ini berarti siswa telah aktif dalam bertanya, menerima pendapat atau 
menyanggah di kelompok lain, d) kesungguhan dalam mengerjakan tugas sekitar 34 
siswa (100%) berarti siswa memang telah sungguh-sungguh dalam blajar, e) 
Tanggung jawab siswa  sekitar 34 siswa (100%) Ini berarti semua siswa 
bertanggung jawab dalam melakukan tugas individu maupun kelompok, f) Dalam 
mengikuti pembelajaran hanya 33 siswa (97%) siswa  kompak dalam diskusi 
maupun bertanya, g) 91% siswa saling ketergantungan dan membutuhkan siswa, h) 
interaksi antara guru dengan siswa maupun kelompok sekitar 91%, ini berarti siswa 
mempunyai keberanian bertanya kepada siswa lain maupun guru, i) 88% siswa telah 
menguasai betul akan materi pelajaran yang sedang dipelajari.  

Mengenai respon siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini : 
a) sekitar 91% siswa senang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, b) 
sekitar 12% siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran ini artinya siswa tidak 
mengalami kesulitan dalam belajar menggunakan model ini, c) Sekitar 88%  siswa 
menganggap mudah dalam berdiskusi.  

Pada tabel 4.6 mengenai hasil belajar melalui pos tes menunjukkan 
bahwa siswa yang menuhi kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 
70 terdapat  34 siswa (100%). Sedang siswa memperoleh nilai kategori tinggi 9 
siswa (26%), nilai kategorii sedang 25 siswa (94%) dan tidak ada siswa yang 
mendapat nilai rendah,  rata-rata nilai 76 termasuk kategori sedang. Ini berarti 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah berpengaruh kepada siswa.  

Dengan demikian suasana pembelajaran lebih menarik, siswa lebih aktif dapat 
memecahkan masalah dan kemampuan guru meningkat serta hasil belajar siswa 
meningkat, maka penelitian siklus II dihentikan. 

Setelah mengamati proses pembelajaran dan menganalisis hasil belajar siswa 
pada siklus II tidak ditemukan kendala hal ini terbukti semua guru dan Kepala 
sekolah SDK  2 Samarinda mendukung serta sangat antusias membantu dan 
mengamati pelaksanaan siklus II agar menambah pengalaman namun timbul 
masalah yaitu : 

1). Dari 34 siswa masih 3 anak yang kurang tertarik dengan penerapan 
Cooperative Learning dengan model Jigsaw pada mata pelajaran IPS hal ini 
mengakibatkan   anak   tersebut   juga    kurang    aktif,    walaupun    
indikator keberhasilan tentang prosentase keaktifan siswa dalam kelas  
yaitu 91,00%. 

2). Prosentase   ketuntasan   belajar   secara   klasikal   telah   mencapai   
indikator keberhasilan penelitian ini yaitu 34 anak telah tuntas atau 100%. 
Namun demikian karena nilai siswa masih belum semua mencapai nilai 
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tinggi, dimana terdapat 25 siswa (74%) mempunyai nilai kategori sedang 
maka perlu dupayakan selanjutnya dalam kegiatan belajar mengajar yaitu : 
1). Menyediakan alat peraga yang lebih menarik, ukuran foto contoh masyarakat 

yang melakukan usaha ekonomi dan teks lagu berjudul "Guru" diperbesar 
direncanakan anak diajak mengamati kegiatan masyarakat di sekitar sekolah. 

2). Menyiapkan ketentuan-ketentuan yang harus  dilaksanakan  dalam  diskusi 
kelompok dan menyusun soal-soal untuk kuesioner setelah diskusi kelompok 
selesai. 

3). Merencanakan menyusun daftar kelompok belajar berbeda dengan kelompok 
belajar sebelumnya (kelompok belajar pada Siklus I) agar anak mendapat 
sub bab materi yang berbeda pula. 

4). Disiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dari pertanyaan yang 
mudah ke pertanyaan yang sukar. 
Tindak lanjut/ implementasi strategi penyelesaian masalah yaitu: 

1).  Menggunakan alat peraga yang lebih menarik dan menyaran kan siswa 
untuk mengamati kegiatan masyarakat yang sedang melakukan usaha 
ekonomi di sekitar sekolah. 

2).  Sebelum diskusi kelompok dimulai disampaikan hal-hal yang harus dilakukan 
oleh setiap anggota kelompok dan setelah diskusi kelompok selesai 
diberikan kuesioner. 

3).  Memberikan perhatian khusus kepada 2 anak yang belum tuntas belajar 
dalam proses pembelajaran. 

4).  Menyusun   daftar   kelompok   belajar   berbeda   dengan   kelompok   belajar 
sebelumnya. 

5). Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dari pertanyaan-
pertanyaan yang mudah ke pertanyaan yang sukar. 

 
B. Pembahasan 
1.    Pembahasan Hasil Observasi Tindakan Siklus I 

Data tentang keberhasilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
diperoleh dari lembar observasi kegiatan guru dalam pembelajaran. Setelah 
dilaksanakan pembelajaran siklus I diperoleh data sebagai berikut :  mengenai 
persiapan mengajar mendapat rata-rata skor 3,00 dengan kategori cukup, 
mengenai pendahuluan mengajar mendapat rata- rata skor 3,25 dengan kategori 
cukup,  kegiatan inti mengajar mendapat rata-rata skor 3,21 dengan kategori 
cukup,  mengenai cara menutup pelajaran  mendapat rata-rata skor 2,67 dengan 
kategori kurang,  mengelola waktu belajar mengajar  mendapat rata-rata skor 2,50 
dengan kategori kurang,  tapi mengenai suasana kelas mendapat rata-rata skor 
3,67 dengan kategori baik. Secara rata-rata kegiatan guru dalam belajar mengajar 
masih kategori cukup.  

Hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran Jigsaw : a) dalam 
pelaksanaan menarik perhatian siswa ternyata 18 siswa (53%) yang diperoleh 
dalam pembelajaran ini siswa siswa belum bisa berdiskusi dengan baik, terlihat 
masih ngobrol dan jalan mondar-mandir ketika sedang berdiskusi, b) Cara siswa 
melakukan diskusi yang baik sekitar 25 siswa (74%) selebihnya siswa masih 
bingung dalam hal pembangian kelompok awal, kelompok ahli. Dalam kelompok ahli 
diskusi belum kompak, ketika kembali ke kelompok asal untuk diskusi kembali masih 
kelihatan kaku dan kesulitan, c) Keberanaian mengemukakah pendapat masih 
sekitar 15 siswa (44%) ini berarti siswa yang lain cenderung pasif baik dalam 
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bertanya, menerima pendapat atau menyanggah di kelompok lain, d) kesungguhan 
dalam mengerjakan tugas sekitar 23 siswa (68%) berarti yang lain masih belum 
sungguh-sungguh, e) namun demikian 28 siswa (82%) bertanggung jawab dalam 
melakukan tugas individu maupun kelompok walau hasil diskusi  belum sesuai 
harapan, f) Dalam mengikuti pembelajaran hanya 70% anak masih belum kompak 
dalam diskusi maupun bertanya, g) 70% siswa saling ketergantungan dan 
membutuhkan siswa, h) interaksi antara guru dengan siswa maupun kelompok 
sekitar 71%, selebihnya siswa tidak ada keberanian bertanya dengan siswa lain 
maupun guru, i) 60% siswa belum menguasai betul akan materi pelajaran yang 
sedang dipelajari.  

Respon siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini : a) sekitar 
70% siswa senang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, b) sekitar 29% 
siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran ini, c) namun sekitar 71% mereka 
menganggap mudah dalam berdiskusi.  

Hasil belajar melalui pos tes menunjukkan bahwa siswa yang menuhi 
kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 70 terdapat  12 siswa 
(35%). Sedang siswa memperoleh nilai kategori tinggi hanya 1 siswa (3%), nilai 
kategorii sedang 27 siswa (79%) dan mendapat nilai rendah 6 siswa (18%), rata-
rata nilai 64 termasuk kategori sedang. Ini berarti model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw masih belum berpengaruh kepada siswa.  

 
2.    Pembahasan Hasil Observasi Tindakan Siklus II 

Data tentang keberhasilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
diperoleh dari lembar observasi kegiatan guru dalam pembelajaran. Setelah 
dilaksanakan pembelajaran siklus II mengalami kenaikan dibadinga dengan siklus I, 
diperoleh data sebagai berikut :  mengenai persiapan mengajar mendapat rata-rata 
skor 3,50 dengan kategori baik, mengenai pendahuluan mengajar mendapat rata- 
rata skor 3,75 dengan kategori baik,  kegiatan inti mengajar mendapat rata-rata skor 
3,50 dengan kategori baik,  mengenai cara menutup pelajaran  mendapat rata-rata 
skor 3,33 dengan kategori cukup,  mengelola waktu belajar mengajar  mendapat 
rata-rata skor 3,50 dengan kategori baik,  mengenai suasana kelas mendapat rata-
rata skor 4,00 dengan kategori baik. Secara rata-rata kegiatan guru dalam belajar 
mengajar dengan kategori baik.  

Hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran Jigsaw  telah mengalami 
peningkatan dibanding siklus I : a) dalam pelaksanaan menarik perhatian siswa 
ternyata 30 siswa (88%) yang diperoleh dalam pembelajaran ini siswa bisa 
berdiskusi dengan baik, terlihat sudah duduk di meja  dan saling berargurmen ketika 
sedang berdiskusi, b) Cara siswa melakukan diskusi yang baik sekitar 33 siswa 
(97%) siswa tidak bingung dalam hal pembagian kelompok awal, kelompok ahli. 
Dalam kelompok ahli diskusi belum terlihat kompak, ketika kembali ke kelompok 
asal untuk diskusi kembali siswa tidak mengalami kesulitan, c) Keberanaian 
mengemukakah pendapat masih sekitar 30 siswa (88%) ini berarti siswa telah aktif 
dalam bertanya, menerima pendapat atau menyanggah di kelompok lain, d) 
kesungguhan dalam mengerjakan tugas sekitar 34 siswa (100%) berarti siswa 
memang telah sungguh-sungguh dalam blajar, e) Tanggung jawab siswa  sekitar 34 
siswa (100%) Ini berarti semua siswa bertanggung jawab dalam melakukan tugas 
individu maupun kelompok, f) Dalam mengikuti pembelajaran hanya 33 siswa (97%) 
siswa  kompak dalam diskusi maupun bertanya, g) 91% siswa saling 
ketergantungan dan membutuhkan siswa, h) interaksi antara guru dengan siswa 



© http://falahyu.wordpress.com 

 

49 

 

maupun kelompok sekitar 91%, ini berarti siswa mempunyai keberanian bertanya 
kepada siswa lain maupun guru, i) 88% siswa telah menguasai betul akan materi 
pelajaran yang sedang dipelajari.  

Respon siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah 
mengalami peningkatan dibanding pada respon di siklus I dimana  : a) sekitar 91% 
siswa senang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, b) sekitar 12% siswa 
merasa kesulitan dalam pembelajaran ini artinya siswa tidak mengalami kesulitan 
dalam belajar menggunakan model ini, c) Sekitar 88%  siswa menganggap mudah 
dalam berdiskusi.  

Hasil belajar melalui pos tes menunjukkan peningkatan dibanding pada 
siklus I dimana siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal dengan nilai 
KKM adalah 70 terdapat  34 siswa (100%). Sedang siswa memperoleh nilai 
kategori tinggi 9 siswa (26%), nilai kategorii sedang 25 siswa (94%) dan tidak 
ada siswa yang mendapat nilai rendah,  rata-rata nilai 76 termasuk kategori 
sedang. Ini berarti model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah berpengaruh 
kepada siswa.  

Dengan demikian suasana pembelajaran lebih menarik, siswa lebih aktif dapat 
memecahkan masalah dan kemampuan guru meningkat serta hasil belajar siswa 
meningkat, maka penelitian siklus II dihentikan. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
 Dalam pelaksanaan penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Katolik 2 WR. 
Soepratman Samarindatidak selalu sesuai dengan skenario yang peneliti 
laksanakan.  Peneliti menyadarai bahwa hasil penelitian ini masih banyak 
kekekurangan dan kelemahan walau peneliti telah melaksanakan secara maksimal. 
Keterbatasan penelitian antara lain: 
1. Pengumpulan data dan pengamatan masih mempunyai kelemahan diantaranya 

jawaban yang kurang cermat dari siswa, observasi guru  yang kurang tepat dan 
kekurangan jujur responden dalam mengisi jawaban. 

2. Penelitian ini sebatas pada penerapan kooperatif tipe Jigsaw untuk 
meningkatkan hasil belajar padahal masih banayak strategi pembelajaran lain 
yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu 
yang perlu diperhatikan adalah kecocokan model pembelajaran dengan materi 
pelajaran dan kondisi siswa, sehingga dengan pemilihan model pembelajaran 
yang baik akan mampu meningkatkan hasil belajar. 
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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASIDAN SARAN 
 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil tindakan yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai 
berikut : 
1. Pada siklus pertama, keberhasilan kognitif belum terlihat dimana dari  34 siswa 

hasil belajar melalui pos tes menunjukkan bahwa siswa yang menuhi kriteria 
ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 70 terdapat  12 siswa (35%). 
Sedang siswa memperoleh nilai kategori tinggi hanya 1 siswa (3%), nilai 
kategorii sedang 27 siswa (79%) dan mendapat nilai rendah 6 siswa (18%), 
rata-rata nilai 64 termasuk kategori sedang. Ini berarti model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw masih belum berpengaruh kepada siswa. Pelaksanaan 
diskusi siswa ternyata 18 siswa (53%) siswa belum bisa berdiskusi dengan baik, 
terlihat masih ngobrol dan jalan mondar-mandir ketika sedang berdiskusi, cara 
siswa melakukan diskusi yang baik sekitar 25 siswa (74%) selebihnya siswa 
masih bingung dalam hal pembagian kelompok awal, kelompok ahli. 

2. Pada siklus kedua, keberhasilan kognitif terdapat peningkatan dimana dari  34 
siswa hasil belajar melalui pos tes menunjukkan bahwa siswa yang menuhi 
kriteria ketuntasan minimal dengan nilai KKM adalah 70 terdapat  34 siswa 
(100%). Sedang siswa memperoleh nilai kategori tinggi 9 siswa (26%), nilai 
kategorii sedang 25 siswa (94%) dan tidak ada siswa yang mendapat nilai 
rendah, rata-rata nilai 76 termasuk kategori sedang. Ini berarti model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah berpengaruh kepada siswa. 
Pelaksanaan diskusi ternyata 30 siswa (88%) bisa berdiskusi dengan baik, 
terlihat sudah duduk di meja  dan saling berargurmen ketika sedang berdiskusi, 
cara siswa melakukan diskusi yang baik sekitar 33 siswa (97%) siswa tidak 
bingung dalam hal pembagian kelompok awal, kelompok ahli. Dalam kelompok 
ahli diskusi belum terlihat kompak, ketika kembali ke kelompok asal untuk 
diskusi kembali siswa tidak mengalami kesulitan. 
 

B. Implikasi 
a. Implikasi Teoretik 
 Proses pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw perlu memperhatikan kondisi 
siswa terutama menyangkut motivasi. Motivasi peru diberikan pada siswa yang akan 
diajar dengan kooperatif ini. Tanpa motivasi siswa akan malas untuk melakukan 
diskusi. Oleh karena itu guru perlu memberi motivasi kepada siswa dan membuat 
observasi motivasi siswa. 
 Dengan mengobservasi motivasi siswa guru dapat mengelompokkan diskusi 
antara 5-6 siswa dengan heterogen yaitu pencampuran siswa yang bermotivasi tinggi 
dengan motivasi rendah. Ini agar diskusi di kelompok asal maupun ahli dapat berjalan 
dengan lancar. 
 Model kooperatif tipe Jigsaw ini asal dapat dikuasai oleh guru dengan baik 
akan mudah untuk diterapkan kepada siswa. Yang penting guru dapat memberikan 
penjelasan dan langkah-langkah Jigsaw dengan baik. 
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b. Implikasi Praktik 
 Secara praktik model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dapat membuat 
siswa termotivasi sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi aktif. Siswa akan saling 
belajar bertanggung jawab, saling bertoleransi dan saling menghargai perbedaan. 
 Pembelaja kooperatif tipe Jigsaw tidak hanya mudah diterapkan di pelajaran 
IPS tetap juga untuk pelajaran IPA dan pelajaran lainnya. Kesulitan dalam penerapan 
hanya pada kurangnya guru kurang tepat dalam memilih topik pembelajaran terutama 
dalam memecah topik menjadi kelompok-kelompok diskusi. 
 
C. Saran 

Berdasarkan hasil  paparan  dari  hasil penelitian tindakan kelas  yang 
telah dilaksanakan ada beberapa hal yang peneliti sarankan : 
1. Diasarankan guru kreatif dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif 

pada mata pelajaran IPS yaitu menggunakan metode yang bervariasi dan 
pendekatan serta model pembelajaran yang tepat sesuai  dengan 
karakteristik materi pelajaran, kondisi siswa, serta sarana dan prasarana 
yang ada agar pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered) siswa 
aktif,  dapat bekerjasama dengan teman (cooperative) terjadi pola interaktif 
yang intensif siswa-guru, guru-siswa, siswa- siswa, siswa-media, dan siswa-
sumber belajar agar siswa senang, tertarik, dan bersemangat dalam 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. 

2. Disarankan guru selalu mempersiapkan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw seperti : Rencana Program 
Pengajaran, Lembar Kerja Siswa, Penilaian kognitif, afektif dan psikomotor, 
serta instrumen penilaian yang baik, buku siswa atau LKS yang harus dimiliki 
oleh tiap-tiap siswa 

3. Para peneliti lain yang ingin meneliti dengan kasus yanga sama hendakanya 
dapat menganalisis kembali hasil penelitian ini dan mengadakan perbaikan 
kembali agar hasilnya lebih baik. 
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Lampiran 1 
 
 

Hasil Nilai Kognitif Tes Awal Uji Coba 

No. NAMA L/P Benar NILAI Klasifikasi 

1 Andreas Bayu Setiawan L 14 70 Tuntas 

2 Antonius Chaitanya Jati L 10 50 Tidak Tuntas 

3 Arnold Ari Negha L 10 50 Tidak Tuntas 

4 Angela B. Napitupulu P 13 65 Tidak Tuntas 

5 Bonaventura Eko Wardono L 12 60 Tidak Tuntas 

6 Christiano Vieri Gonaldy L 13 65 Tidak Tuntas 

7 Clement Gunadi L 13 65 Tidak Tuntas 

8 Charles Sutandy L 10 50 Tidak Tuntas 

9 Claudio Abraham Salem L 10 50 Tidak Tuntas 

10 
Cheryl Clara Paulina 
Mowilos 

P 10 50 Tidak Tuntas 

11 Corrina Olivia Juanda P 13 65 Tidak Tuntas 

12 Dwi  Agustian Hutapea L 12 60 Tidak Tuntas 

13 Daniel Yonatan L 12 60 Tidak Tuntas 

14 Dika Samaratungga L 12 60 Tidak Tuntas 

15 Figo Nathaniel   L 13 65 Tidak Tuntas 

16 Gersteline Dua Tondok L 13 65 Tidak Tuntas 

17 
Jane Amaris Azaila 
Nareswari 

P 10 50 Tidak Tuntas 

18 Jessica A.S P 10 50 Tidak Tuntas 

19 Jhoudy Oliviano Tuwo                              L 10 50 Tidak Tuntas 

20 Natasya Ratna Mudita P 10 50 Tidak Tuntas 

21 Natalia Ratna Mudita P 10 50 Tidak Tuntas 

22 Nathania Clarisa P 8 40 Tidak Tuntas 

23 Nicolas L 13 65 Tidak Tuntas 

24 Richard Mathew L 13 65 Tidak Tuntas 

25 Rista Natalia Toding P 13 65 Tidak Tuntas 

26 Sarah Solita B.R P 12 60 Tidak Tuntas 

27 Sydney Suprapto L 12 60 Tidak Tuntas 

28 Tiara Wiranda Putri P 12 60 Tidak Tuntas 

29 Tessa Likman P 11 55 Tidak Tuntas 

30 
Yohana Nauly Nova 
Panjaitan 

P 11 55 Tidak Tuntas 

31 Yehezkiel Asta Wiguna L 11 55 Tidak Tuntas 

32 Yoel Christiawan L 11 55 Tidak Tuntas 

33 Vincent  Velix Oktovio L 11 55 Tidak Tuntas 

34 Vitran Aldrich Anggalo L 12 60 Tidak Tuntas 

Rata-Rata     57   
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Lampiran 2 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
 

Sekolah  : SD Katolik 2 Samarinda 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas I Semester : V/I 
Alokasi Waktu : 9 x 35 menit 
   

I. Standar Kompetensi 
1. Menghargai berbagal peninggalan dan sejarah yang berskala nasional 

pada masa Hindu-Budha, dan Islam, keragaman kenampakan alam dan 
suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia 
 

II. Kompetensi Dasar 
1.5  Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia  
 

III. Tujuan Pembelajaran** 

 Siswa dapat Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun  
( diligence ) , Jujur ( fairnes )  dan  Kerjasama ( cooperatif) 
 

IV. Materi Pelajaran:  
 

Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia 
a. Usaha Perekonomian Dalam Masyarakat 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki ribuan kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Kebutuhan hidup dapat dibedakan  menjadi kebutuhan primer (pokok), kebutuhan sekunder 
(tambahan), dan kebutuhan tersier. 
Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan menusia antara lain sebagi berikut: 
 
a.1. Ekstraktif, merupakan usaha yang memungut langsung benda-benda yang tersedia di 

alam. Bidang ini meliputi pertambangan, penangkapan ikan, rumput laut dan pembuatan 
garam. 

a.2. Pertanian, merupakan jenis usaha yanng mengolah tanah untuk ditanami dengan tanaman 
yang berguna, misalnya padi, palawija dan sayuran 

a.3. Industri, merupakan usaha mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, misalnya 
kulit sapi atau kambing basah disamak menjadi kulit. 

a.4. Perdagangan, merupakan kegiatan menjual brang produksi oleh pedagang konsumen. 
a.5. Jasa, merupakan jenis usaha yang menitikberatkan pelayanan kepada masyakat, usaha ini 

tidak memproduki barang dan tidak membuat barang. 
b. Pengelolaan Jenis Usaha di Masyarakat 

Kegiatan ekonomi di masyarakat dapat dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Bentuk 
pengelolaannya sebagai berikut 
b.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), digolongkan : Perusahaan jawatan (Perjan), 

Perushaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) 
b.2. Badan Usaha Swasta (Perusahaan Swast), dapat berbentuk perusahaan perorangan, 

Firma, Commanditaire Venotschap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) 
b.3. Koperasi, merupakan badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 karena 

koperasi didirikan atas dasar usaha bersama berasas kekeluargaan 
c. Kegiatan Produksi, Konsumsi, dan Distribusi di Indonesia 

Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi 
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c.1. Produksi adalah kegiatan membuat barang mentah menjadi barang jadi  
c.2. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi 

kebutuhan 
c.3. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui 

proses jual beli 
 

V. Strategi Pembelajaran 
  Model     : Kooperatif tipe Jigsaw 
  Metode    : Kooperatif dan diskusi 
 
VI. Langkah-Langkah Kegiatan 

Pertemuan  
Ke  

Tahap 
Pembelajaran 

 

Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 

1 Pendahuluan 1. Guru memberikan apersepsi  
2. Guru menyampaikan materi 

dan permasalahan kepada 
siswa sesuai dengan 
Kompetensi Dasar 

3. Guru menjelaskan secara 
singkat tentang : Jenis 
Usaha dan Kegiatan 
Perekonomian di Indonesia 

10 

2-4 Kegiatan Inti  
1. Guru memberikan pre-test 

kepada siswa secara 
individual untuk memperoleh 
skor awal, sebelum 
ditempatkan pada kelompok 
Jigsaw.  

2. Guru membentuk beberapa 
kelompok yang disebut 
“kelompok asal” dan 
kemudian siswa juga 
menyusun “kelompok ahli” 
yang terdiri dari perwakilan 
“kelompok asal” untuk 
belajar dan/atau 
memecahkan masalah yang 
spesifik. Setiap kelompok 
terdiri dari 4-5 siswa.  

3. Siswa berkumpul di 
kelompok asal dan masing-
masing mendapatkan tugas 
yang berbeda.  

4. Setiap siswa dengan bagian 
tugas yang sama berkumpul 
dalam kelompok ahli, untuk 
membahas materi yang 
diberikan dan berdiskusi 
sesuai dengan pembagian 
tugas yang ada.  

5. Guru memfasilitasi siswa 
dalam membuat rangkuman, 
mengarahkan dan 

 
70 
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memberikan penegasan 
pada materi pembelajaran 
yang akan di diskusikan 
dipelajari.  

6. Setelah siswa selesai 
berdiskusi guru memberikan 
tugas kepada siswa untuk 
membuat rangkuman 
tentang apa yang telah 
diskusikan dengan 
kelompok ahlinya dan 
membuat rangkuman 
tersebut dalam bentuk 
tulisan atau catatan untuk di 
presentasikan di depan 
kelas dan menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh 
guru  

 

5 Penutup  
Guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran sementara dan 
memberikan tugas bagi tiap-
tiap anggota kelompok ahli baik 
secara individu maupun 
kelompok:  
a. Untuk tugas individu siswa 

mengerjakan latihan-latian 
soal pre-test yang pada awal 
kegiatan pembelajaran 
beserta pembahasannya 
sesuai dengan pembagian 
materi yang ada dalam 
setiap kelompok ahli.  

b. Untuk tugas kelompok, 
setiap kelompok diwajibkan 
untuk membuat rangkuman 
tentang materi yang telah 
didiskusikan.  

 

10 

 

VII. Alat Dan Sumber Bahan 
 Alat Peraga : Gambar-gambar jenis usaha perekonomian yang ada di 

masyarakat  
 Sumber  :  Buku IPS kelas V yang relevan 

 
VIII . Sumber/ Alat Bantu:  
 
Sumber:  
1. Buku “IPS  SD Kelas V”. Pengarang : Karsiman dkk, penerbit Yudistira (2009)  

2. LKS KREATIF mapel IPS untuk Kelas V SD  
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Alat Bantu:  
1. White board  

2. Spidol  
 
IX. Penilaian:  
 
Prosedur penilaian:  
a. Penilaian Kognitif  
Teknik: Test Tertulis  
Bentuk: Pre-Test dan Post Test dalam bentuk pilihan ganda.  
b. Penilaian Afektif  
Teknik: Observasi  
Bentuk: Pengamatan Terhadap Keaktifan siswa secara individu dan cara 
berdiskusi dalam kelompok dan forum diskusi kelas meliputi cara mengemukakan 
pendapat dan cara menyanggah pendapat anggota forum diskusi.  
c. Penilaian Psikomotor  
Teknik: Pertanyaan lisan, tertulis serta observasi  
Bentuk: Latihan Soal Test Tertulis dan Pertanyaan Lisan  
 
IX. Instrumen Penilaian: Terlampir.  
 
 

Samarinda, 1 Juli 2013 
        Mengetahui        
        Kepala Sekolah Guru Mapel IPS 
 
 
 
       Drs. Adrian Sutikno                    Marsellus Gah 
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Lampiran 3 
 

Lembar  Kerja Siswa Dalam Siklus  : 1 (pertama) 
 
Nama                 : ................................................ 
Kelas                  :  V 
Hari/Tanggal      :  .................................. 
Mata Pelajaran   :   Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
Berilah tanda silang ( X) pada huruf  a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat ! 
1.   Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut . . . 
      a.  Kebutuhan hidup         b.  Kegiatan ekonomi    c.  Kegiatan jasa         d. Kegiatan Ekstratif 
2.   Kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa disebut . . . 
      a.  Kegiatan komsumsi     b.  Kegiatan produksi    c.  Kegiatan  distribusi     d. Produsen 
3.   Orang atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa disebut . . . 
      a.  Produksi                      b.  Konsumen                c.   Produsen                  d.  Distribusi 
4.   Kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa disebut . . . 
      a.  Konsumen                   b.  Produsen                  c.   Distribusi                   d.  Komsumsi 
5.   Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut . . . 
      a.  Produsen                     b.  Distribusi                   c.  Konsumen                 d.  Komsumsi 
6.   Contoh kegiatan konsumsi adalah . . . 
      a.  Minum obat                b.  Orang makan nasi     c.  Memakai pakaian      d.  Memakai sabun 
7.   Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen disebut . . . 
      a.  Distribusi                     b.  Produsen                  c.  Konsumen                  d.  Penyalur 
8.   Dalam kegiatan distribusi, terjadi kegiatan . . . 
      a.  Jual beli                       b.  Barter                        c.  Kredit                          d.  Ekonomi 
9.   Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut . . . 
      a.  Distributor                    b.  Produsen                  c.  Grosir                         d. Ecerar 
10.  Kebutuhan hidup dapat beda menjadi . . . 
      a.  komsumsi        b.  Primer, sekunder, dan kebutuhan tersier    c. Produksi     d.  Distribusi 
11 .Usaha yang memungut langsung benda-benda yang tersedia di alam disebut . . . 
      a.  Pertanian         b. Ekstraktif          c.   Industri         d.  Jasa 
12. Contoh kegiatan ekstraktif yang bisa kita rasakan adalah . . . 
       a.  Pertambangan         b.  Perdagangan             c.   Jasa                   d.   Pertanian 
13.  Jenis usaha yang mengolah tanah untuk ditanami dengan tanaman yang berguna disebut . . . 
        a.  Pertanian                b.  Pertambangan           c.  Industri                d.  Jasa 
14.  Usaha mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi disebut usaha . . . 
       a.  Jasa                        b.  Pertanian                   c.  Pertambangan         d.  Industri 
15.  Badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 disebut . . . 
      a.  Firma                       b.  Koperasi                    c.  Perseroan Terbatas      d.  BUMN 
16. Yang termasuk Badan Usaha Miliki Negara adalah . . . 
      a.  Perusahaan Umum (Perum)       b.  Venotschap (CV)     c.  Koperasi      d.  Badan Usaha Swasta 
17. Usaha yang modalnya berasal dari satu orang adalah . . . 
      a.  Perusahaan perseroan        b.   Perusahaan terbatas       c.  Firma       d.  Perusahaan perorangan 
18. Berikut ini yang termasuk BUMD adalah . . . 
      a.   Bank Rakyat Indonesia       b.  Perum Bulog      c.  Bank Jateng         d.  Perum Damri 
19.  Keuntungan dari saham disebut . . . 
      a.  Deviden         b.  Tabungan       c.  SHU               d.  Asuransi 
20.  Usaha koperasi dilakukan berdasarkan asas . . . 
       a.  kekeluargaan             b.  Kerakyatan      c.  Kekompakan        d.  Kesejahteraan 
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Lampiran 4 
       Instrumen Pengelolaan Pembelajaran  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe JIGSAW 
 

 
Siklus  ke   : I 

     

 
Satuan Pendidikan  : SD Katolik 2 Samarinda 

   

 
Mata Pelajaran  : IPS 

     

 
Kompetensi Dasar  :  1. Mengenal Jenis Usaha dan Ekonomi di Indonesia 

 
Nama Guru  : Marsellus Gah 

    

 
Pertemuan  : I, II, III 

     

         
No. Aspek yang diamati Skor  Rata2 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 
  

3,0 3,0 

II  PELAKSANAAN             

   A. Pendahuluan 
    

    

  
 

1 Menyampikan TPK dan keterampilan koopertif 3,0 3,0 

    
2 Memotivasi 
siswa       3,0   

III  B. KEGIATAN INTI 
    

    

  
 

1 Menyajikan materi kepada siswa dg ceramah 3,0   

  
 

2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0   

  
 

3 Menjelaskan kepada siswa bagaimana memben 3,0   

  
 

   tuk kelompok belajar kooperatif 
 

    

  
 

4 Membimbing siswa dalam belajar dan bekerja 3,0   

  
 

    kelompok secara 
bergantian 

  
    

  
 

5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan  3,0 2,9 

  
 

   kooperatif 
   

    

  
 

   a. Menghatgai kontribusi 
  

3,0   

  
 

   b. Mengambil giliran dan berbagi tugas 
 

3,0   

  
 

   c. Bertanya 
   

3,0   

  
 

   d. Mendengarkan dengan aktif 
 

3,0   

  
 

   e. Memeriksa ketepatan 
  

2,0   

  
 

6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 
 

3,0   

  
 

7 Membimbing siswa mempresentasikan hasil 3,0   

       kerja kelompok           

IV  C. PENUTUP 
    

    

  
 

1 Membimbing siswa membuat kesimpulan 2,0   

  
 

2 Memberi tugas rumah 
  

2,0 2,3 

    3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0   

V  PENGELOLAAN WAKTU       2,0 2,0 

VI  KONDISI KELAS 
    

    

   a. Berpusat pada siswa 
   

3,0   

   b. Antusias siswa 
    

4,0 3,7 
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   c. Antusias guru         4,0   

RATA-RATA 2,9  Cukup 

         Keterangan Nilai: 
  

Samrinda, 
   1.  Tidak baik 

  
Pengamat  

  2.  Kurang baik 
       3.   Cukup baik 
      4.   Baik 

   
Wahydah 

   Kategori  
       

 

1,00 - 
1,99  = Tidak Baik 

3,00 -
3,49  = Cukup baik 

  

 
2,00-2,99   = Kurang Baik 

3,50-
4,99   = Baik 
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Foto Pelaksanaan Penelitian Marsellus Gah 
 

 
 

Marsellus Gah sedang memberikan pengarahan cara Belajar Kooperatif Learning JIGSAW 
 

 
 

Alat Bantu dalam Model Pembelajaran Kooperatif JIGSAW 


