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ABSTRAK 

Priyatna, Apri. 2012. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Perjuangan 
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V di SD 
Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas  Negeri Semarang.  
Pembimbing:  I.  Moh. Fathurrahman, S. Pd., M. Sn., II. Drs. Akhmad 
Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci: Keefektifan, Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil Belajar. 

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang sulit, dan kurang 
diminati siswa. Dalam pembelajaran IPS, guru masih menggunakan metode 
ceramah dan tanya jawab, Berdasarkan permasalahan tersebut, pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memecahkan 
masalah pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw akan 
menciptakan lingkungan belajar kooperatif dalam kelompok kecil yang 
menekankan keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran, sehingga akan 
meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajar siswa lebih bermakna. Dalam 
penelitian ini diajukan permasalahan “apakah model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi perjuangan 
kemerdekaan Indonesia di SD Negeri  Parereja 01 Kabupaten Brebes?”. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, desain penelitian 
eksperimen ini yaitu menggunakan perbandingan grup statis. Populasi penelitian 
ini yaitu siswa kelas V SD Negeri  Parereja 01 Kabupaten Brebes dan siswa kelas 
V SD Negeri  Parereja 03 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2011/2012. Sampel 
dalam penelitan ini yaitu siswa kelas V SD Negeri  Parereja 01 Kabupaten Brebes 
dan siswa kelas V SD Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 
2011/2012 yang berjumlah 48 siswa. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS pada 
materi perjuangan kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SD Negeri  Parereja 01 
Kabupaten Brebes. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 
dan tes. 

Metode analisis data yaitu analisis tahap awal dan analisis tahap akhir. 
Hasil uji kesamaan mean menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki mean yang 
sama. Hasil uji U pada kolom pada kolom Asymp. Sig/Asymptotic significance dua 
sisi yaitu 0,014. Dapat dilihat bahwa ternyata probabilitasnya kurang dari 0,05. 
Dari data tersebut, dapat dinyatakan Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat 
ditunjukkan ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa kelas V antara yang 
memperoleh materi perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan yang tidak. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi perjuangan 
kemerdekaan Indonesia di SD Negeri  Parereja 01 Kabupaten Brebes. Oleh karena 
itu, hendaknya guru mulai mengembangkan pembelajaran IPS dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan menitik beratkan pada 

perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan untuk setiap jenis 

dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan dasar. Mengacu pada fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yang menyatakan pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedang 

tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan sumber daya 

manusia, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan. Masalah peningkatan mutu pendidikan sangat erat dan tidak lepas dari 

proses pembelajaran, sehingga guru harus mampu menjadi fasilitator dan 

sekaligus motivator sehingga tercipta proses pembelajaran yang kondusif dan 

efektif. Untuk itu guru yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan
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pembelajaran di kelas harus pandai meramu berbagai komponen pembelajaran 

yang antara lain bisa memilih model pembelajaran yang tepat pada setiap materi 

yang ada pada kurikulum, termasuk dalam hal ini adalah materi pelajaran IPS. 

Dari penjelasan tersebut maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan. Sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa dapat menangkap materi dengan baik. Pembelajaran yang 

baik adalah pembelajaran yang bersifat menyeluruh dalam pelaksanaannya dan 

mencakup tiga aspek. Ketiga aspek tersebut menurut taksonomi Bloom yaitu 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Anni dkk, 2007: 7). Mengacu dari 

pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian 

kegiatan terencana yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik 

fisik, mental maupun emosi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang 

mengintegrasikan materi-materi terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

untuk kepentingan pengajaran kepada siswa. Melalui pembelajaran IPS 

diharapkan siswa memiliki wawasan sederhana tentang konsep-konsep dari ilmu-

ilmu sosial dan humaniora , pemahaman tersebut sangat diperlukan dalam 

kehidupan di masyarakat dan pada akhirnya pemahaman konsep tersebut akan 

membentuk siswa menjadi warga masyarakat dan warga negara yang 

bertangggung jawab. 
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Pada hakekatnya IPS adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan 

dunianya. Manusia selalu hidup dengan sesamanya. Dalam hidup itu mereka harus 

mampu mengatasi rintangan yang mungkin timbul dari lingkungan sekitarnya 

maupun dari akibat hidup bersama. Begitulah IPS melihat manusia dari berbagai 

sudut pandang. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama sesamannya di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu IPS juga meninjau bagaimana 

mereka bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan 

demikian yang menjadi bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah keseluruhan 

tentang manusia. 

Mutu pembelajaran IPS perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk 

mengimbangi perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

tersebut, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran IPS yaitu guru lebih 

banyak berceramah dan kurang dalam penggunaan variasi model pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi cepat bosan dan menyebabkan hasil belajar IPS rendah. 

Guru belum menghayati hakekat IPS karena pembelajaran di sekolah baru 

menekankan produk saja. Hal itu ditambah dengan pendapat siswa bahwa 

pelajaran IPS dianggap sulit karena harus menghafal materi yang banyak, 

sehingga tidak menarik untuk belajar, sehingga berdampak pada rendahnya hasil 

belajar yang diperoleh siswa. 

Tujuan dari pembelajaran IPS adalah menjadikan siswa agar dapat lebih 

peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggungjawab. Selain itu agar siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan 
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persaudaraan dilingkungan sendiri dan antar umat manusia. Adapun beberapa 

tujuan khusus bagi masing-masing individu antara lain untuk meningkatkan 

pengetahuan, mengembangkan keterampilan-ketrampilan yang dimilikinya, serta 

mengembangkan sikap dan nilai-nilai pada masing-masing individu. Penjelasan 

tersebut merupakan tujuan pendidikan yang esensinya adalah aspek kognitif dan 

afektif. 

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka proses belajar dan mengajar 

yang aktif ditandai adanya keterlibatan siswa secara komprehensif, baik fisik, 

mental, maupun emosionalnya. Dalam pembelajaran IPS diperlukan kemampuan 

guru dalam mengelola proses belajar dan mengajar sehingga keterlibatan siswa 

dapat optimal, yang pada akhirnya berdampak pada perolehan hasil belajar yang 

maksimal. Hal tersebut, sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, siswa 

tidak pernah lepas dengan dunia IPS, yang dekat dengan aktivitas kehidupan 

mereka. Untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran, maka diperlukan 

pendekatan, metode, atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diajarkan. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS 

adalah pendekatan cooperative learning. Pendekatan cooperative learning adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang, dengan strukturnya bersifat heterogen. Slavin dalam Isjoni 

(2005: 12) mengatakan bahwa keberhasilan belajar tergantung pada kemampuan 

dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individu maupun secara kelompok. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung 

pendekatan cooperative learning adalah model pembelajaran tipe jigsaw. Tipe ini 

memungkinkan siswa belajar secara optimal. Model pembelajaran ini merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Model kooperatif tipe jigsaw sebenarnya telah lama diperkenalkan 

pada komunitas pendidikan di lndonesia. Namun, kebanyakan guru lebih suka 

mengajar dengan model konvensional, yaitu model pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher centred instruction). Guru bertindak sebagai satu-satunya 

sumber belajar, menyajikan pelajaran dengan metode ceramah, latihan soal atau 

drill, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa media pendukung. Guru cenderung 

bersikap otoriter, suasana belajar terkesan kaku, serius, dan kurang 

menyenangkan. Hanya gurunya yang aktif (berbicara), sedangkan siswanya pasif. 

Jika siswa tidak dapat menangkap materi pelajaran, kesalahan cenderung 

ditimpakan kepada siswa. 

Pendekatan cooperative learning merupakan pendekatan yang paling tepat 

untuk pembelajaran IPS, dan melalui model pembelajaran jigsaw dapat membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan serta lebih menarik, kreatif, dan inovatif bagi 

siswa sekolah dasar. Maka pada kesempatan ini akan dicobakan model 

cooperative learning tipe Jigsaw untuk mengetahui keefektifannya pada 

pembelajaran IPS kelas V di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri  Parereja 01 

Kabupaten Brebes pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia? dengan 

rincian sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa yang mendapat pembelajaran kemerdekaan Indonesia melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan yang tidak?” 

1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah sejumlah aspek permasalahan yang muncul 

sehubungan dengan tema/topik atau judul penelitian. Maka, permasalahan yang 

ada dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1) Kebanyakan guru lebih suka mengajar dengan model konvensional, yaitu 

model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centred instruction). 

Guru bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, menyajikan pelajaran 

dengan metode ceramah, latihan soal atau drill, dengan sedikit sekali atau 

bahkan tanpa media pendukung. Guru cenderung bersikap otoriter, suasana 

belajar terkesan kaku, tegang, dan siswanya pasif. Hanya gurunya yang aktif 

(berbicara). Jika siswa tidak dapat menangkap materi pelajaran, kesalahan 

cenderung ditimpakan kepada siswa.  
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2) Pendapat siswa bahwa pelajaran IPS merupakan pelajaran yang sulit karena 

harus menghafal materi yang banyak, sehingga tidak menarik untuk belajar, 

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 
 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari maksud dan tujuan serta agar lebih efektif dan efisien 

dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Selaras 

dengan judul penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V semester II SD Negeri Parereja 

01 Kabupaten Brebes dan SD Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes. Dalam 

penelitian ini, siswa kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes 

sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes 

sebagai kelas kontrol. 

2) Karakteristik yang akan diteliti adalah hasil belajar terhadap mata pelajaran 

IPS materi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

3) Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

4) Penelitian ini memfokuskan pada faktor keefektifan model pembelajaran 

kooperatif  tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada 

materi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 
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 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS khususnya pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan yang tidak pada materi 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan untuk 

menyempurnakan teori-teori pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPS 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

1) Kreatifitas siswa meningkat 

2) Motivasi belajar siswa meningkat 

3) Mempermudah siswa dalam mempelajari IPS 

4) Meningkatkan hasil belajar 

1.6.2.2 Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

2) Menambah kemampuan dalam menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 
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1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk mendorong para guru 

melaksanakan pembelajaran IPS yang aktif , kreatif dan menyenangkan, sehingga 

hasil belajar siswa kelas V di SD negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes dapat 

meningkat
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di tingkat sekolah dasar dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial telah banyak dipublikasikan. Banyak hasil yang 

menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model 

pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di tingkat sekolah dasar. 

Prajitno (2009: 1) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Pada Siswa kelas V SDN Panggungrejo 01 Kec. Panggungrejo Kab. 

Blitar Tahun Pelajaran 2009/2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan, di mana pada pra tindakan dari hasil 

belajar siswa terungkap hanya ada 53% siswa yang tuntas belajarnya, 

kemudian setelah penerapan pembelajaran dengan teknik Jigsaw 

menunjukkan kenaikkan yaitu pada pertemuan 1 siklus I mencapai 75%, 

pertemuan 2 siklus I mencapai 81%, pertemuan 3 siklus II mencapai 84%, dan 

pada pertemuan 4 siklus II mencapai 87%. Hal ini, menunjukkan jumlah 

siswa yang belum tuntas belajarnya semakin berkurang. 

Hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif diterapkan dalam pembelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Sosial adalah penelitian Rahmawati (2009: 1) dalam 

skripsinya yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Kelas III B 

SDN Karangsari Kota Blitar”. Dalam penerapannya, model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan proses pembelajaran IPS di kelas 

III SDN Karangsari 3 Kota Blitar yaitu dari 0 % kemudian siklus I 

menjadi77 % dan siklus II sebesar 88%. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif Jigsaw yang sesuai dengan prosedur, dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa baik secara kelompok maupun individu. Hal ini terbukti 

dengan persentase ketuntasan belajar dari masing-masing siklus pembelajaran 

yang telah dilakukan yaitu dari 40 %, kemudian meningkat pada siklus I 

menjadi 64% dan pada siklus II menjadi 92%. 

Kesamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut, 

penulis akan menguji kembali keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS ditingkat 

sekolah dasar. Penulis akan menguji keefektifan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar kelas V SD Negeri Parereja 01 

Kabupaten Brebes pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Belajar 

Pengertian belajar dalam arti sehari-hari adalah sebagai penambahan 

pengetahuan, namun ada yang mengartikan bahwa belajar sama dengan 
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menghafal karena orang belajar akan menghafal. Pengertian belajar ini masih 

sangat sempit, karena belajar tidak hanya menghafal , tetapi juga penalaran. 

Pengertian belajar itu sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda, bergantunf 

pada sudut pandang dan pola pikir mereka. Beberapa diantaranya yaitu menurut 

Gagne dan Berliner (1983) dalam Anni dkk. (2007: 2) “belajar adalah proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman”. 

Croanbach dalam Suprijono (2010: 2) mengemukakan bahwa “belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman”. Anni dkk. (2007: 3) 

menyimpulkan pengertian belajar sebagai berikut: 

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersisfat relatif permanen. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku setelah mendapatkan pengalaman, yang pada dasarnya hasil dari interaksi 

seseorang dengan lingkungannya, dan perubahan tingkah laku tersebut bersifat 

relatif permanen atau tetap 

Jika tidak ada perubahan tingkah laku belum tentu seseorang tidak belajar. 

Mungkin saja orang tersebut belajar tetapi apa yang dia pelajari tidak dapat 

diterimanya dengan baik, bahkan bisa saja ditolak. Setiap pembelajaran yang 

dilakukan tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan bisa tercapai, bisa sebagian 

saja yang tercapai, bahkan bisa juga gagal tidak ada yang tercapai. Jadi belajar 

merupakan proses menuju perubahan perilaku yang diperoleh dari pengalaman. 
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Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa keberhasilan tujuan 

pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar, proses pembelajaran tersebut harus sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku saaat itu. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) 2006 yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Peran 

guru, dalam hal ini tidak secara langsung meberi ilmupengetahuan kepada siswa, 

namun guru lebih berperan untuk mengembangkan proses pembelajaran efektif, 

dengan merancang metode pembelajaran yang dapat membangkitkan minat, 

perhatian, dan kreativitas siswa yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan 

siswa. Guru yang profesional dan kompeten, mempunyai wawasan landasan/teori 

yang dapat dipakai dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang 

menarik dan menantang. Teori yang dapat digunakan oleh guru guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran IPS yaitu teori belajar 

konstruktivisme. 

Menurut Isjoni (2010: 30) “konstruktivisme adalah suatu pandangan 

bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif 

berdasarkan pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang ada”. Sementara, Suprijono (2010: 39) 

mengemukakan bahwa “konstruktivisme juga memberikan kerangka 

pemikiran belajar sebagai proses sosial atau belajar kolaboratif dan 

kooperatif. Belajar merupakan hubungan timbal balik dan fungsional 
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antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara 

kelompok dan kelompok”.  

Dari beberapa pengertian belajar menurut pandangan teori konstruktivisme, 

dapat disimpulkan bahwa belajar dimaknai sebagai proses aktif 

membangun pengetahuan sendiri dan siswa terlibat dalam interaksi sosial 

untuk mencari pemahaman bersama. Interaksi sosial yang dimaksud dalam 

pembelajaran yaitu, siswa bekerja dalam kelompok dan saling bertukar 

pendapat satu sama lain, sehingga memperoleh pengetahuan secara 

bersama-sama. 

2.2.2 Pembelajaran 

Suprijono (2010: 13) mengemukakan bahwa ”pembelajaran berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari”. Sedangkan Subiyanto dalam Trianto 

(2009: 17) Mengajar pada hakekatnya adalah tidak lebih dari sekedar menolong 

para siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide dan 

apresiasi yang menjurus kepada tingkah laku dan pertumbuhan siswa.  Dalam 

pembelajaran, makna guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Isjoni (2010: 11) 

menjelaskan bahwa ”pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya guru 

untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar”. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembelajaran yaitu, guru (perorangan/kelompok) dan siswa 

(perorangan/kelompok) yang berinteraksi edukatif antara satu dengan lainnya. 
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh 

seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan 

memudahkan siswa menerima dan menguasai materi pembelajaran serta dapat 

mencapai tujuan pembelajaran di akhir kegiatan belajar. 

2.2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktifitas belajar (Anni dkk, 2007: 5). Sudjana (2009: 22) 

mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Menurut Bloom dalam Sudjana (2009: 22) “secara garis besar membagi 

klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotorik”. 

Seperti halnya tujuan IPS di SD dalam Peraturan Pemerintah, hasil belajar 

IPS juga mengacu pada tiga ranah yang telah disampaikan Bloom. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual siswa, dalam hal ini 

penilaian hasil belajar siswa dapat diperoleh melalui tes untuk 

mengukur sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 

sudah dipelajari. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang dimiliki siswa 

setelah mendapat pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa dapat dilihat 

melalui tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, motivasi belajar, 

hubungan sosial, dan kebiasan belajar. Ranah psikomotorik berkenaan 
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dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Hasil belajar 

ini dapat dilihat dalam bentuk keterampilan dan tindakan siswa dalam 

kehidupan. Hasil belajar ranah psikomotorik merupakan tindak lanjut dari 

hasil belajar afektif, karena berkenaan dengan sikap dan tindakan siswa maka 

hasil belajar ada yang tampak di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. 

Jadi, hasil belajar IPS adalah perubahan perilaku yang dimiliki siswa 

setelah belajar IPS, berupa kemampuan untuk menguasai materi IPS, sikap dan 

perilaku/tindakan baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. 

Dalam proses pembelajaran, hasil belajar merupakan hal yang penting karena 

dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa 

dalam kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Hasil belajar dapat diketahui 

melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa sudah 

menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan 

yang dirumuskan. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada 

mata pelajaran IPS dengan materi pokok perjuangan kemerdekaan 

Indonesia khususnya pada indikator menceritakan tokoh-tokoh yang 

mempertahankan kemerdekaan. 

2.2.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut teori Piaget dalam Isjoni (2010: 36). Perkembangan manusia dibagi 

menjadi 4 tahap yaitu,  

1) Tahap sensori motorik (0-2 tahun) 

2) Tahap pra operasional (2-7 tahun) 
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3) Tahap operasional konkret (7-12 tahun) 

4) Tahap operasi formal (12 tahun keatas) 

Anak sekolah dasar berkisar pada usia 6-12 tahun yang termasuk dalam 

tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret seorang anak belum 

dapat berpikir abstrak, namun penggunaan logika sudah mulai memadai. 

Menurut Basset, Jacka, dan Logan dalam Marienha (2011: 1) karakteristik 

siswa sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

1) Secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia 

sekitar yang menglilingi dunia mereka sendiri. 

2) Senang bermain dan lebih suka bergembira. 

3) Biasannya tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana 

mereka tidak suka mengalami ketidak puasan dan menolak kegagalan. 

4) Suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi suatu 

situasi dan mencobakan hal-hal baru. 

5) Belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi. 

6) Belajar dengan cara, bekerja, mengobservasi, berinisiatif dan mengajar anak-

anak lainnya. 

Pemahaman guru tentang karakteristik di atas akan sangat membantu dalam 

mengambil keputusan model pembelajaran dan media yang sebaiknya digunakan. 

Sehingga dengan demikian guru juga harus bisa menciptakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan, kreatif serta efektif. 
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2.2.5 Model Pembelajaran Cooperative Learning 

“Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai 

pedoman penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk 

kepada guru di kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar” 

(Suprijono 2010: 46). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes pada materi perjuangan 

kemerdekaan Indonesia. 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang, dengan strukturnya bersifat 

heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individu maupun secara 

kelompok. (Slavin dalam Isjoni, 2010: 12). 

Berdasarkan pendapat di atas maka belajar dengan menggunakan model 

dapat diterapkan untuk memotivasi siswa agar lebih berani mengemukakan 

pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan saling memberikan pendapat 

(sharing ideas). Selain itu dalam belajar siswa biasanya dihadapkan pada latihan 

soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, model kooperatif sangat baik 

untuk dilaksanakan karena siswa dapat saling bekerja sama dan saling tolong-

menolong mengatasi masalah atau tugas yang dihadapinya. 
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2.2.6. Pembelajaran Tipe jigsaw 

Model pembelajaran cooperative tipe jigsaw merupakan salah satu 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam model 

pembelajaran ini terdapat tahap-tahap dalam penyelenggaraannya. 

1) Tahap pertama siswa dikelompokan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. 

Untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok sebaiknya heterogen, baik 

dari segi kemampuannya maupun karakteristik lainnya. Jika siswa dibebaskan 

membuat kelompok sendiri maka biasanya siswa akan memilih teman-teman 

yang sangat disukainya misalnya sesama jenis, etnik, serta sama dalam 

kemampuannya. Hal ini cenderung menghasilkan kelompok-kelompok yang 

homogen dan seringkali siswa tertentu tidak masuk dalam kelompok 

manapun. Oleh karena itu, memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

membentuk kelompok sendiri bukanlah cara yang baik, kecuali guru membuat 

batasan-batasan tertentu sehingga dapat menghasilkan kelompok-kelompok 

yang heterogen. Jumlah siswa dalam satu kelompok juga harus dibatasi, agar 

kelompok-kelompok yang terbentuk dapat bekerja sama secara efektif. 

Soejadi mengemukakan apabila jumlah anggota dalam satu kelompok makin 

banyak, maka dapat mempengaruhi keefektifan kerja sama antar para 

anggotanya. (Soejadi dalam Isjoni, 2010: 55). Edward dalam Isjoni (2010: 55) 

menyatakan bahwa “kelompok yang terdiri dari empat orang terbukti sangat 

efektif”. Sudjana (2009: 45) menyatakan “beberapa siswa dihimpun dalam 

satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 anggota”. Dalam metode 
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pembelajaran ini setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari 

materi tertentu. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya 

masing-masing bertemu dengan siswa-siswa dari kelompok lain yang 

mempelajari materi yang sama. (Sudjana dalam Isjoni, 2010: 55). 

2) Tahap kedua, setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari materi 

tertentu. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dari kelompok masing-

masing bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain untuk 

mempelajari materi yang sama. Selanjutnya, materi tersebut didiskusikan serta 

dipelajari setiap masalah yang dijumpai sehingga perwakilan tersebut dapat 

memahami dan menguasai materi tersebut. 

3) Tahap ketiga, setelah masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai 

materi yang ditugaskan kemudian masing-masing perwakilan tersebut kembali 

ke kelompok asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga temannya dapat 

memahami materi yang ditugaskan oleh guru. 

4) Tahap keempat siswa diberi tes atau kuis, hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami materi. Dengan demikian, 

secara umum penyelenggaraan model belajar Jigsaw dalam proses belajar 

mengajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa sehingga terlibat 

langsung secara aktif dalam memahami suatu persoalan dan 

menyelesaikannya secara kelompok atau kerja sama. 

Kunandar (2009: 365) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut:  
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Kelompok Cooperative (awal)  

a)  Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil 3-6 siswa.  

b)  Bagikan wacana atau tugas akademik yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan.  

c) Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau 

tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di 

dalamnya.  

d) Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau 

tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di 

dalamnya.  

2) Kelompok Ahli  

a) Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas 

yang sama dalam satu kelompok, sehingga jumlah kelompok ahli 

sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. 

b) Dalam kelompok ahli ini, tugaskan siswa agar belajar bersama untuk 

menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

c) Tugaskan semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat 

menyampaikan informasi tentang hasil wacana atau tugas yang telah 

dipahami kepada kelompok cooperative (kelompok awal). 
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d) Apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli, masing-

masing siwa kembali ke kelompok cooperative (kelompok awal). 

e) Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk 

menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli.  

f) Apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara 

keseluruhan, masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan 

guru memberi klarifikasi. 

Penilaian model pembelajaran koopertif tipe Jigsaw sama dengan 

penilaian model pembelajaran kooperatif tipe STAD, seperti yang 

dikemukakan oleh Slavin (2005: 244) bahwa “Perhitungan skor untuk Jigsaw 

sama dengan perhitungan STAD, termasuk untuk skor awalnya, poin-poin 

kemajuan, dan prosedur pengitungan skor”. Uraian penghitungan skor 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Menentukan Skor Awal 

Menurut Slavin (2005: 151) “skor awal mewakili skor rata-rata 

siswa pada kuis-kuis sebelumnya. Apabila guru memulai Jigsaw 

setelah guru memberikan tiga kali atau lebih kuis, gunakan rata-rata skor 

kuis siswa sebagai skor awal atau jika tidak, gunakan hasil nilai terakhir 

siswa dari tahun lalu”. 

1) Menghitung Skor Individual dan Tim 

Menghitung skor individual dengan cara menghitung poin 
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kemajuan. Para siswa mengumpulkan poin kemajuan untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat di mana skor kuis mereka melampaui skor awal 

mereka. Menurut Slavin (2005: 159) “untuk mengetahui skor 

perkembangan individu dihitung poin perkembangan dengan pedoman 

sebagai berikut”: 

Table 2.1 Pedoman Skor Perkembangan Individu 

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10-1 poin di bawah skor awal 10 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

 

“Untuk menghitung skor tim, catatlah tiap poin kemajuan semua 

anggota tim pada lembar rangkuman tim dan bagilah jumlah total poin 

kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim yang hadir, 

bulatkan semua pecahan” (Slavin, 2010: 160). 

2) Merekognisi prestasi Tim 

Berdasarkan skor perkembangan yang diperoleh, Asma (2006: 

91) mengemukakan “terdapat 3 tingkatan penghargaan yang diberikan, 
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yaitu kelompok yang memperoleh poin rata-rata 15, kriteria kelompok 

baik. Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 20, kriteria hebat. 

Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 25, kriteria kelompok super”. 

2.2.7 Mata Pelajaran IPS 

 Menurut Jarolimek dalam Soewarso dan Widiarto (2007: 1) “IPS adalah 

mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungann sosial dan 

fisiknya”. Pendapar tersebut juuga selaras dengan pendapat Michaelis dalam 

Soewarso dan Widiarto (2007: 1) “IPS dihubungkan dengan manusia dan 

interaksinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya yang menyangkut 

hubungan kemanusiaan”. Kedua pengertian IPS tersebut diperjelas lagi oleh 

Nasution dalam Soewarso dan Widiarto (2007: 1) yang menyatakan bahwa 

“IPS suatu program penidikan yang merupakan suatu  keseluruhan, yang 

pokoknya mempersoalkan manusian dan lingkungan fisik maupun  

lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil  dari  ilmu-ilmu sosial 

yaitu geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan 

psikologi sosial. 

 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu yang 

mengkaji  tentang manusia dan dunia sekelilinnya. Baik lingkungan fisik  

maupun lingkungan  sosialnya. Manusia merupakan makhluk sosial, yakni 

mkhluk yang tidak bisa hidup tanpa makhluk lain dan hidup dengan 

sesamanya. Oleh karena itu, dalam hidup manusia harus mampu mengatasi 

permasalahan yang mungkin timbul dari interaksi dengan sekelilingnya serta 
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harus mampu  bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseluruhan 

tentang manusia menjadi bahan  kajian  IPS.  

Dengan mempelajari  IPS, dharapkan siswa memiliki wawasan sosial yang 

dapat berguna untuk interaksinya dalam kehidupan  sehari-hari sesuai dengan 

nilai—nilai yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Mata pelajaran IPS di 

Sekolah Dasar mulai diajarkan dari kelas satu hingga  kelas enam. Namun, 

untuk kelas satu dan kelas dua  siswa hanya dikenalkan dengan pengetahuan 

tentang diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan muai 

kelas tiga  hinggga  kelas enam siswa sudah dikenalkan dengan pengetahuan 

sosial, serta sejarah yang mencakup pengetahuan tentang lingkungan sosial, 

illmu bumi, ekonomi, pemerintahan serta sejarah yang mencakup pengetahun 

tentang proses perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau hingga 

masa kini. 

 Siswa usia Sekolah Dasar memandang dunia dalam keseluruhan yang 

utuh, dan menganggap tahun yang akan dating sebagai waktu yang masih 

jauh, yang mereka pedulikan adalah sekarangg (konkret) dan bukan masa 

depan yang belum bias mereka pahami (abstrak). Padahal bahan  kajian 

materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat absttrak. Konsep-konsep 

seperti waktu, perubahan, kesinambungan, arah mata angin, lingkungan, 

ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan atau 

kelangkaan adalah  konsep-konsep abstrrak yang dalam program studi IPS 

harus diajarkan kkepada siswa Sekolah Dasar. Selain itu, pada hakikatnya 

IPS adalah kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya, baik dunia 
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dimasa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan dating. Termasuk pada 

pembelajaran IPS tentang perjuangan kemerdekaan Indonesi, merupakan 

kajian t5entang manusia di masa lalu dan penuh dengan pesan-pesan yang 

bersifat abstrakk, sehingga konsep abstrak tersebut harus dibelajarkan kepada 

siswa SD dengan menggunakan  metode yang dapat memudahkan  siswa 

untuk menerima konsep tersebut. 

 Bruner dalam Mangkoesaputra (http://re-searchengines.com/0805) 

“memberikan pemecahan untuk mengkonkretkan yang abstrak itu dengan 

enactive, iconic, dan symbolic melalui percontohan dengan gerask tubuh, 

gambar, bagan, peta, grafik, lambing, keterangan lanjut, atau elaborasi dalam 

kata-kata yang dapat dipahammi siswa”. itulah sebabnya mata pelajaran IPS 

bergerak dari yang konkret ke yang abstrak dengan  mengikuti pola 

pendekatan lingkungan yang semakin meluas dan  pendekatan spiral dengan  

memulai dari  yang mudah kepada yang sukar, dari  yang sempit menjadi 

lebih luas, dari dekat ke yang jauh, mulai dari diri  sendiri, keluarga, 

tetangga, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten,propinsi, 

negara, negara tetangga hingga dunia. 

2.2.8 Materi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pada materi 

perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada indikator tokoh-tokoh 

sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 
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 Setelah Bungkarno memproklamasikan kemerdekaan, lahirlah Negara 

Indonesia. Ada banyak banyak gangguan yang ingin merobohkan kedaulatan 

negara yang baru berdiri ini. Tentara sekutu masuk untuk mengambil alih 

kekuasaan Jepang. Belanda yang ikut bersama tentara sekutu juga ingin berkuasa 

lagi di Indonesia (Susilaningsih. 2008: 195-196) 

Rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk 

perjuangan yang dilakukan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. 

Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur. Pertempuran-pertempuran 

yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan antara lain sebagai 

berikut: Pertempuran 10 November di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, 

Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana di Bali, 

Pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin RobertWolter Monginsidi, 

Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, Pertempuran laut di Teluk 

Cirebon, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta (Tim Bina Karya Guru. 

2007: 169-170). 

Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara mencari dukungan dari negara-

negara lain. Perjuangan diplomasi juga dilakukan dengan cara perundingan. 

Perundingan-perundingan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

Perundingan Linggar Jati, Perjanjian Remville, Perjanjian Rum-Royen, dan 

Konvrensi Meja Bundar (KMB). 

Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan akhirnya 

membuahkan hasil. Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh. Upacara 
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pengakuan kedaulatan RI dilakukan di Den Hag (Belanda) dan di Yogyakarta 

secara bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. 

Banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, antara lain: Bung Hatta, Bung Karno, Jendral Sudirman, Bung 

Tomo, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Suharto, dan sutan Syahrir. Kita harus 

menghargai perjuangan mereka dengan mengisi kemeredekaan dengan hal-hal 

yang positif (Syamsiyah dkk. 2008: 120-122). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar adalah fenomena yang kompleks. Segala 

sesuatunya berarti setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi dan sampai sejauh 

mana kita menggubah lingkungan, presentasi dan sistem pengajaran, sejauh itu 

pula proses belajar berlangsung. Karakeristik siswa SD adalah masih dalam taraf  

belajar konkret, masa-masa suka bermain, menjalajahi segala sesuatu, dan 

memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

Pelajaran IPS yang cenderung mengajak siswa untuk menghafal sangat 

membuat anak-anak menjadi malas. Banyak sekali model pembelajaran yang 

dapat digunakan guru untuk mengajarkan IPS yang cenderung hafalan tetapi 

menyenangkan dan tidak membosankan. Model pembelajaran yang digunakan 

tidak hanya menyenangkan tetapi juga harus dapat membuat siswa lebih paham 

tentang materi yang diajarkan. Siswa lebih cepat memahami materi yang 

diajarkan, pemahamanya lebih optimal, dan bertahan lama dalam ingatan siswa. 
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Model-model pembelajaran konvensional masih banyak digunakan guru, 

model pembelajarn konvensional adalah model pembelajaran yang berpusat pada 

guru sedangkan siswa hanya mendengarkan guru dan cenderung pasif hal ini yang 

menyebabakan siswa menjadi bosan serta menyebabkan hasil belajar yang rendah. 

Model pembelajaran konvensional kurang mengoptimalkan kemampuan siswa. 

Dari banyaknya model pembelajaran yang ada Jigsaw adalah salah satu model 

yang patut dicoba guru dalam mengajar siswa. Model pembelajaran tipe Jigsaw 

merupakan teknik pembelajaran yang mendorong siswa dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran atau memecahkan masalah dengan cara bekerja 

sama. 

Memecahkan masalah secara perorangan akan terasa lebih berat, akan 

tetapi bila masalah tersebut dipecahkan secara bersama atau bekerja sama maka 

beban masalah tersebut akan menjadi lebih ringan. Keaktifan dan kerja sama akan 

berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, 

dapat diduga pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS SD. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis secara statistik diajukan sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas V yang 

memperoleh materi perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran tipe Jigsaw dengan yang tidak. 
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Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas V yang 

memperoleh materi perjuangan kemerdekaan Indonesia menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan yang tidak. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi dan sampel adalah 

siswa kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes yang berjumlah 25 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V SD Negeri Parereja 03 Kabupaten 

Brebes yang berjumlah 23 siswa sebagai kelas kontrol atau kelas pembanding. 

Jadi jumlah keseluruhan populasi dan sampel adalah 48 siswa.  

 

3.2 Desain Eksperimen 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, ada satu kelas sebagai 

kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas 

yang mendapat perlakuan sedangkan kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan atau sebagai pembanding. Dalam hal ini, kelas eksperimen yaitu 

kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes dan kelas kontrol yaitu kelas 

V SD Negeri  Parereja 03 Kabupaten Brebes. Desain eksperimen ini 

yaitu perbandingan grup statis. 

Tabel 3.1 Desain Eksperimen Perbandingan Grup Statis 

Grup Variabel Terkait Pos Tes 

Eksperimen X Y2 

Kontrol - Y2 
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X = ada treatment  

- = tidak menerima treatment 

Pada desain eksperimen ini, keberadaan grup tidak dipilih secara 

random (Sukardi 2008: 184-185). 

 

3.3  Variabel Penelitian 

3.3.1   Variabel Terikat 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

IPS pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung termasuk 

data awal dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian (Arikunto 2011: 231). Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan 

adalah daftar nama siswa kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes 
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dan siswa kelas V SD Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes tahun ajaran 

2011/2012, buku-buku yang relevan, surat izin penelitian, foto-foto pelaksanaan 

pembelajaran pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain, 

untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh 

peneliti. 

3.4.2 Tes 

Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini jenis tes yang digunakan berdasarkan tahapan/waktu 

pembelajarannya yakni pre-tes dan pos-tes. Pre-tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum mendapatkan pembelajaran. Sedangkan pos-tes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah mendapat pembelajaran. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa tes bentuk pilihan ganda dengan 

jumlah instrumen 10 butir dengan empat alternatif jawaban, masing-masing 

soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, sehingga maksimal poin yang 

didapat adalah 10 jika semua jawaban benar dengan waktu pengerjaan 

selama15 menit. Untuk menghasilkan nilai akhir dihitung dengan rumus jumlah 

poin yang diperoleh dibagi jumlah poin keseluruhan dikali 100.  

Instrumen yang akan digunakan harus memiliki validitas dan 

reliabilitas yang memenuhi syarat. Oleh karenanya diperlukan uji validitas 

instrumen dan reliabilitas instrumen. 
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3.5.1 Pengujian Validitas Instrumen 

3.5.1.1 Validitas Logis 

Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi 

bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penalaran. 

Di dalam penelitian ini validitas logis akan diuji oleh penilai ahli yaitu guru 

senior di SD dan Dosen Pengampu Mata Kuliah IPS yang ahli dalam bidangnya. 

3.5.1.2 Validitas Empiris 

Pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS versi 17 yaitu 

Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Menurut Priyatno (2010: 90) 

“analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan 

skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item”. Koefisien 

korelasi item total dengan Bivariate Pearson dapat dicari menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

rhitung  =  

Dimana:  

rix = Koefisien korelasi item total (bivariate pearson) 

i = Jumlah skor item 

x = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Banyaknya subjek 
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Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 

0,05. kriteria pengujian yaitu sebagai berikut:  

1) Jika rhitung ≥ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen 

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid). 

2) Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno 2010: 91) 

3.5.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen 

“Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara internal. Secara internal 

reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang 

ada pada instrumen dengan teknik tertentu” (Sugiyono 2010: 354). Setelah data 

yang diperoleh diuji validitas, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan 

teknik tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Alfa Cronbach untuk 

menguji reliabilitas instrumen. Berikut ini rumus Alfa Cronbach: 

ri  =  } 

Dimana: 

K  = mean kuadrat antara subjek 

 = mean kuadrat kesalahan 

St
2 = varians total 



36 
 

 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

St
2 =  -  

 =  -  

Dimana: 

JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs = jumlah kuadrat subjek 

“Jika ri > rtabel  maka tes tersebut dikatakan reliabel” (Sugiyono 2010: 

365). Soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal yang reliabel.  

3.5.3 Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran, biasanya antara 0,00 sampai dengan 1,00. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Untuk 

mencari indeks kesukaran (P) digunakan rumus sebagai berikut: 

P  =  

Di mana: 

P = Indeks kesukaran 
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B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto 2009: 208-210) 

3.5.4 Daya Pembeda 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi (D). Indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi yaitu:  

D  = -  = -  

Keterangan :  

J =  Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 
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itu dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

itu dengan benar 

PA = Poporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

(P sebagai indeks kesukaran) 

PB =   Poporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 : jelek 

D = 0,20 – 0,40 : cukup 

D = 0,40 – 0,70 : baik 

D = 0,70 – 1,00 : baik sekali 

D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.  

(Arikunto 2009: 213-218) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1   Deskripsi Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kuantitatif. Data 



39 
 

 

kuantitatif yaitu berupa nilai hasil pre tes, pos tes siswa. Data mengenai hasil 

pre tes dan pos tes diperoleh melalui skor tes objektif yang dilakukan terhadap 

keseluruhan anggota sampel baik pada kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

3.6.2.1  Uji Kesamaan 

Untuk menganalisis hasil pre-tes kedua kelompok, menggunakan uji 

kesamaan rata-rata. Ini dapat dilakukan melalui uji t. diharapkan uji t 

menunjukan rentang rata-rata yang tidak berbeda jauh. Jika hasil uji t 

menunjukan rentang rata-rata yang jauh antara kelompok control dengan 

kelompok eksperimen, maka penelitian tidak bisa dilakukan. Hal ini karena 

kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang berbeda jauh. Cara 

penghitungannya menggunakan program SPSS versi 17. 

3.6.2.2 Uji Noramalitas Data 

Penggunaan statistik parametris, dapat digunakan apabila data setiap 

variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Jika data 

tidak normal maka dapat menggunakan teknik statistik non-parametris. 

Sebelum menggunakan teknik statistik parametris, maka peneliti harus 

membuktikan terlebih dahulu apakah data yang akan dianalisis berdistribusi 

normal atau tidak. Suatu data membentuk distribusi normal apabila jumlah data di 

atas dan di bawah rerata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya. Akan 

tetapi, jika jumlah data di atas dan di bawah rerata tidak sama, begitu juga 
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simpangan bakunya maka teknik yang digunakan adalah teknik statistik non-

parametris. 

Berikut ini adalah langkah-langkah uji normalitas data menggunakan 

metode lilliefors pada program SPSS 17: 

a. Membuka program SPSS 17. 

b. Setelah terbuka kotak dialog SPSS for Windows maka klik cancel (karena 

ingin membuat data baru). 

c. Pada halaman SPSS Statistic data editor klik Variable View. 

d. Untuk memasukkan variabel langkahnya sebagai berikut: 

1) Pada kolom Name ketikkan eksperimen, pada Decimals ganti menjadi 0, 

dan pada Measure pilih scale. 

2) Pada kolom Name ketikkan control, pada Decimals ganti menjadi 0, dan 

pada Measure pilih scale. 

3) Kolom-kolom lainnya biarkan isian default. 

e. Setelah selesai memasukkan variabel maka selanjutnya klik Data View. 

f. Isikan data pada kolom eksperimen dan kontrol (atau membuat data di 

program Excel kemudian langsung lakukan copy paste ke SPSS). 

g. Setelah selesai mengisikan data maka selanjutnya klik Analyze>>Deskriptive 

Statistics>>Explore. selanjutnya akan terbuka kotak dialog Explore. 

h. Pindahkan variabel “eksperimen” dan “kontrol” ke kolom Dependent List. 

Pada Display pilih Plots, kemudian klik tombol Plots. 
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i. Beri tanda centang pada “Normality plots with teSTS”, kemudian klik tombol 

Continue. Selanjutnya akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik 

tombol OK, maka hasil output akan ditampilkan pada layar. 

“Cara membaca output adalah dengan metode pengambilan keputusan 

untuk uji normalitas, yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

dan jika signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal” (Priyatno 2010: 

36). 

3.6.2.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

varians. Untuk uji homogenitas peneliti menggunakan rumus Bartlet dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Memasukkan angka-angka statistik pada tabel penolong. 

b. Menghitung varians gabungan dari kedua kelompok. 

Rumus yang digunakan: 

S =  

c. Menghitung Log S. 

d. Menghitung nilai B. 

Rumus yang digunakan: 

B  = (Log S) x ∑ (ni – 1) 

e. Menghitung nilai X2
hitung. 

Rumus yang digunakan: 

X2
hitung = (Ion10) x (B - ∑(dk) Log S) 
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f. Membandingkan X2
hitung  dengan nilai X2 

tabel untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = k – 1, maka dicari pada tabel chi-kuadrat didapat X2
tabel = 

5,991 dengan kriteri pengujian sebagai berikut:  

Jika X2
hitung ≥ X2

tabel berarti Tidak Homogen dan 

Jika X2
hitung ≤ X2

tabel berarti Homogen (Riduwan 2008: 119). 

“Normalitas data dan homogenitas data harus terpenuhi bila akan 

menggunakan statistik parametris. Tetapi bila sekelompok data tidak membentuk 

distribusi normal, maka peneliti harus membuat keputusan untuk menggunakan 

teknik statistik nonparametris” (Sugiyono 2010: 79). Oleh karena itu, bila data 

diketahui tidak berdistribusi normal maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan. 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Menurut Sugiyono (2010: 137) “teknik statistik uji t adalah teknik statistik 

parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data rasio atau interval”. 

Penelitian ini menggunakan data rasio atau interval maka ada dua pilihan rumus 

untuk uji t yaitu Separated Varians dan  Polled Varians.  

Rumus Separated Varians: 

t  =                     

Rumus Polled Varians: 
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t  =          

Keterangan: 

  = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

  = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

n1  = Jumlah subyek kelompok eksperimen 

n2  = Jumlah subyek kelompok kontrol 

 = varians kelompok eksperimen 

 = varians kelompok kontrol 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki jumlah anggota 

sampel yang sama. “Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogens 

sama, maka dapat digunakan rumus t-test, baik untuk separated maupun polled 

varians, yaitu untuk mengetahui t tabel digunakan dk yang besarnya dk = n1 + n2 – 

2” (Sugiyono 2010: 139). “Namun jika varians tidak homogen menggunakan dk = 

n1 – 1 atau dk = n2 – 1” (Phopan dalam Sugiyono 2010: 139).  

Riduwan (2008: 166) menjelaskan langkah-langkah menjawab hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Membuat Ho dan Ha dalam bentuk kalimat. 

b. Membuat Ho dan Ha model statistik. 

c. Mencari rata-rata (x), standar deviasi (s), varians (S) dan korelasi (r). 
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d. Mencari thitung. 

e. Menentukan kaidah pengujian.  

f. Membandingkan ttabel dengan thitung 

g. Kesimpulan Ho diterima atau ditolak.  

“Bila hasil uji prasyarat analisis data tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan pengujian statistik parametris lebih lanjut, maka peneliti menggunakan 

teknik statistik nonparametris. Dan bila uji hipotesis statistik parametris 

menggunakan uji t, maka statistik nonparametris menggunakan uji Mann Whitney 

atau sering disebut dengan uji u” (Sugiyono 2010: 10). 

Rumus uji u: 

     =  

Dan 

     =  

Dimana: 

    = jumlah sampel 1 

    = jumlah sampel 2 

    = jumlah peringkat 1 

    = jumlah peringkat 2 

    = jumlah rangking pada sampel   

    = jumlah rangking 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian, di mana 

penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan satu variabel terikat, yakni hasil belajar. Sampel 

dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten 

Brebes dan siswa kelas V SD Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes tahun 

pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 48 siswa. Deskripsi dari masing-masing 

variabel berdasarkan nilai pre-tes dan pos-tes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. 

4.1.1  Data Nilai Pre-Tes Kelas Eksperimen 

Data hasil penelitian mengenai nilai pre-tes siswa di kelas 

eksperimen yang diperoleh melalui pemberian tes sebelum pembelajaran 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan jumlah soal 

sebanyak 10 butir dan 4 alternatif jawaban, sehingga skor maksimal yang 

didapat 10. Jika skor yang diperoleh 10, maka nilai akhirnya 100. Banyak 

siswa di kelas eksperimen 25 siswa. Skor yang diperoleh dari hasil pre-tes 

menyebar dari skor terendah 10 sampai dengan tertinggi 80, rata-rata 50.  

4.1.2 Data Pre-Tes Kelas Kontrol 

Data hasil penelitian mengenai nilai pre- tes siswa di kelas kontrol yang 
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diperoleh melalui pemberian tes sebelum pembelajaran perjuangan 

kemerdekaan Indonesia. dengan jumlah soal sebanyak 10 butir dengan 4 

alternatif jawaban, sehingga skor maksimal yang didapat 10. Jika skor yang 

diperoleh 10, maka nilai akhirnya 100. Banyak siswa di kelas kontrol 23 

siswa. Skor yang diperoleh dari hasil pre- tes menyebar dari skor terendah 

10 sampai dengan tertinggi 70, rata-rata 50. 

4.1.3 Data Pos-Tes Kelas Eksperimen 

Data hasil penelitian mengenai nilai hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen yang diperoleh dari pos-tes setelah siswa mengikuti pembelajaran 

pejuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. Instrument yang digunakan sebanyak 10 butir soal 

dengan 4 alternatif jawaban. Sehingga skor maksimal yang didapat 10. jika skor 

yang didapat 10, maka nilai akhirnya adalah 100. Banyak siswa di kelas 

eksperimen 25 siswa. Skor yang diperoleh dari hasil pos-tes menyebar dari skor 

terendah 40 sampai dengan tertinggi 90, dengan rata-rata 60,12. 

4.1.4 Data Pos-Tes Kelas Kontrol 

Data hasil penelitian mengenai nilai hasil belajar siswa di kelas 

kontrol yang diperoleh dari pos- tes setelah siswa mengikuti pembelajaran 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Instrumen yang digunakan sebanyak 10 butir dengan 4 

alternatif jawaban, sehingga skor maksimal yang didapat 10. Jika skor yang 

diperoleh 10, maka nilai akhirnya 100. Banyak siswa di kelas kontrol 23 

siswa. Skor yang diperoleh dari hasil pos-tes menyebar dari skor terendah 
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30 sampai dengan tertinggi 8 0 , dengan rata-rata 53. 

 

4.2 Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang sudah diujicobakan, selanjutnya dilakukan analisis. 

Untuk hasil uji coba instrument menggunakan bantuan program SPSS versi 17 

dapat dilihat pada lampiran 2 . Di bawah ini, dijelaskan hasil analisis butir 

soal sebagai berikut: 

4.2.1 Uji Validitas Instrumen 

Peneliti melkukan uji validitas data sebelum dan sesudah hasil uji coba 

soal, untuk menganalisis validitas logis dan empiris pada soal yang akan 

digunakan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrument soal juga diperlukan 

perhitungan koefisien korelasi. Perhitungan akan menggunakan rumus product 

moment yang dibantu melalui program SPSS versi 17. 

4.2.1.1 Validitas Logis dan Empiris 

 Validitas logis dan empiris dilaksanakan untuk mengetahui bahwa soal 

yang telah disusun sudah sesuai dengan silabus serta bahasa yang digunakandal 

soal tersebut benar. Peneliti menyusun soal yang berjumlah 20 soal dan memiliki 

4 alternatif jawaban. Pada pengujian validitas logis dan empiris dilakukan oleh 

Moh. Faturrahman, S.Pd, M.Sn selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Akhmad 

Junaedi, M.pd selaku Dosen Pembimbing II, dan Tarwan, S.Pd guru kelas VI SD 

Negeri Tiwulandu 01 Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil penilaian dari penilai 
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ahli instrument dinyatakan sudah layak untuk digunakan sebagai instrument 

penelitianuntuk pengambilan data. Sesudah dinilai validitas logis dan empirisnya, 

soal diuji cobakan pada kelas VI SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes. 

4.2.1.2 Uji Validitas Instrumen soal Tes 

 Untuk mengetahui nilai validitas konstruk digunakan rumus korelasi 

product moment untuk mencari nilai koefisien korelasi setiap butir soal. Uji 

validitas menggunakan metode product moment yaitu dengan mengkorelasikan 

antara skor tiap item dengan skor total. Untuk mempermudah perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17. 

Tabel 4.1 Hasil Validitas Butir Soal Uji Coba 

Nomor 
Soal 

Nilai 
Korelasi 

Kategori 
Nomor 

Soal 
Nilai 

Korelasi 
Kategori 

1 0,507 Valid 11 0,587 Valid 

2 0,417 Valid 12 0,450 Valid 

3 0,070 Tidak Valid 13 0,546 Valid 

4 -0,351 Tidak Valid 14 0,459 Valid 

5 0,539 Valid 15 -0,258 Tidak Valid 

6 0,493 Valid 16 0,455 Valid 

7 0,686 Valid 17 0,283 Tidak Valid 

8 0,402 Valid 18 0,589 Valid 

9 0,268 Tidak Valid 19 0,543 Valid 

10 0,599 Valid 20 0,114 Tidak Valid 
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Hasil output dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 

17 dapat diketahui nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan r tabel. Harga r tabel pada signifikansi 

0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 20, sebesar 0,444. 

Untuk nilai korelasi item 3, 4, 9, 15,  17,  dan 20 kurang dari 0,444. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 6  butir soal tersebut tidak 

berkorelasi secara signifikan dengan skor total (dinyatakan tidak valid), 

sehingga tidak digunakan. Sementara pada item nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14 ,  16 ,  18 ,  dan  19  nilai korelasi lebih dari 0,444 dan dapat 

disimpulkan bahwa 14 butir instrumen tersebut valid. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Setelah diketahui ada 14 butir soal yang valid, dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dengan perhitungan program SPSS versi 17 

dapat dilihat pada output Reliability Statistics pada lampiran 3 , menunjukkan 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,515. Karena nilai tersebut di atas 0,444, 

maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen dalam penelitian ini 

reliabel. Untuk nilai Croanboach’s Alpha masing-masing item dapat dilihat 

pada output Item Total Statistics pada lampiran 3. 

4.2.3 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran 

Dari 14 item yang sudah dinyatakan valid dan reliabel, maka tahap 

selanjutnya yaitu menghitung indeks kesukaran (P) atau tingkat kesukaran 

masing-masing item. Tujuannya agar dalam 10 instrumen yang akan 
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digunakan untuk alat ukur hasil belajar siswa, memiliki soal dengan taraf 

kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Dengan persentase 20% soal mudah, 60% 

soal sedang, dan 20% soal sukar. Untuk menunjukan klasifikasi taraf 

kesukaraan maka soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar, dan soal 

dengan nilai P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang, sedangkan soal dengan nilai 

P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Soal nomor 1 dengan nilai P = 0,8 yang tergolong soal mudah. 

2. Soal nomor 2 dengan nilai P = 0,92 yang tergolong soal mudah. 

3. Soal nomor 5 dengan nilai P = 0,5 yang tergolong soal sedang. 

4. Soal nomor 6 dengan nilai P = 0,45 yang tergolong soal sedang. 

5. Soal nomor 7 dengan nilai P = 0,27 yang tergolong soal sukar. 

6. Soal nomor 8 dengan nilai P = 0,4 yang tergolong soal sedang. 

7. Soal nomor 10 dengan nilai P = 0,11 yang tergolong soal sukar. 

8. Soal nomor 11 dengan nilai P = 0,45 yang tergolong soal sedang. 

9. Soal nomor 12 dengan nilai P = 0,4 yang tergolong soal sedang. 

10. Soal nomor 13 dengan nilai P = 0,88 yang tergolong soal mudah. 

11. Soal nomor 14 dengan nilai P = 0,6 yang tergolong soal sedang. 

12. Soal nomor 16 dengan nilai P = 0,45 yang tergolong soal sedang. 
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13. Soal nomor 18 dengan nilai P = 0,4 yang tergolong soal sedang. 

14. Soal nomor 19 dengan nilai P = o,85 yang tergolong soal sukar. 

Dari hasil perhitungan diperoleh 4 soal mudah, 12 soal sedang, dan 4 soal 

sukar. Untuk hasil perhitungan dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 4. 

4.2.3 Hasil Perhitungan Daya Pembeda 

Dari 10 item yang sudah dinyatakan valid dan reliabel, maka tahap 

berikutnya menghitung indeks diskriminan/daya pembeda (D) masing-

masing item. Untuk menunjukan indeks diskriminan/daya pembeda maka 

nilai D 0,00 sampai 0,20 adalah soal jelek, nilai D 0,20 sampai 0,40 adalah 

soal cukup, nilai D 0,40 sampai 0,70 adalah soal baik, serta nilai D 0,70 

sampai 1,00 merupakan soal yang sangat baik/baik sekali.  Untuk hasil 

perhitungan dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 5. Dari hasil 

perhitungan diperoleh 2 soal jelek, 8 soal cukup, dan 10 soal baik. Berikut ini 

adalah hasil perhitungan indeks deskriminan/daya pembeda (D) masing-masing 

item: 

1. Soal nomor 1 diperoleh D = 0,6 termasuk kategori soal baik. 

2. soal nomor 2 di peroleh D = 0,5 termasuk kategori soal baik. 

3. Soal nomor 5 diperoleh D = 0,4 termasuk kategori soal cukup. 

4. Soal nomor 6 diperoleh D = 0,3 termasuk kategori soal cukup. 

5. Soal nomor 7 diperoleh D = 0,7 termasuk kategori soal baik. 
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6. Soal nomor 8 diperoleh D = 0,5 termasuk kategori soal baik. 

7. Soal nomor 10 diperoleh D = 0,4 termsuk kategori soal cukup. 

8. Soal nomor 11 diperoleh D = 0,5 termasuk kategori soal baik. 

9. Soal nomor 12 diperoleh D = 0,5 termasuk kategori soal baik. 

10. Soal nomor 13 diperoleh D = 0,4 termasuk kategori soal cukup. 

11. Soal nomor 14 diperoleh D = 0,7 termasuk kategori soal baik. 

12. Soal nomor 16 diperoleh D = 0,3 termasuk kategori soal cukup. 

13. Soal nomor 18 diperoleh D = 0,5 termasuk kategori soal baik. 

14. Soal nomor 19 diperoleh D = 0,4 termasuk kategori soal cukup. 

Berdasarkan analisis butir soal di atas, penulis mengambil 10 item soal 

yang sudah memenuhi kriteria tujuan pembelajaran, sebaran soal sesuai 

dengan taraf kesukaran, dan kriteria soal yang layak sesuai dengan indeks 

diskriminasi. 10 item soal tersebut yaitu 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, dan 19. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil eksperimen untuk memperoleh 

data hasil belajar dengan teknik tes setelah dilakukan suatu pembelajaran yang 

berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel yang diteliti 

adalah hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Parereja 01 Kabupaten 



53 
 

 

Brebes pada materi pokok perjuangan kemerdekaan, khususnya pada 

indikator menceritakan tokoh-tokoh yang mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu analisis 

data awal dan analisis data akhir. 

4.3.1  Analisis Data Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui keadaan awal 

sampel apakah berasal dari keadaan yang sepadan atau berawal dari kondisi 

yang sama. Data yang digunakan adalah nilai hasil pre- tes siswa pada materi 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahap ini analisis yang dilakukan 

adalah uji kasamaan mean. Rata-rata nilai hasil pre- tes kelas V di SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes yaitu 50 dan rata-rata nilai hasil pre-tes 

kelas V di SD Negeri Parereja 03 Kabupaten  Brebes  yaitu 50. Data nilai 

hasil pre-tes dapat dilihat pada lampiran 1. Rata-rata nilai kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki nilai yang sama. Berdasarkan analisis ini, maka 

dapat dikatakan bahwa kedua kelas sampel dalam keadaan sepadan. 

4.3.2  Analisis Data Akhir 

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Dari perhitungan data kelas eksperimen setelah perlakuan 

diperoleh rata-rata = 60,12 dengan banyaknya data 25. Data hasil belajar 

siswa di kelas eksprimen dapat dilihat pada lampiran 6. Perhitungan uji 

normalitas ini, menggunakan program SPSS versi 17 Uji normalitas ini 

menggunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai pada Kolmogorov-Smimov. 

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. 
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Di bawah ini, histogram nilai hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan 

tabel test of normality yang merupakan output dari perhitungan 

menggunakan program SPSS versi 17. 

4.3.2.2 Lilliefors Significance Correction Kelas Eksperimen 

Tabel 4.2 Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Pos Tes Kelas eksperimen .228 23 .003 .906 23 .034

 

Dari output di atas, pada kolom Kolmogorov-Smimov dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kelas eksperimen sebesar 0,003. 

Karena nilai signifikansi pada kelas eksperimen kurang dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa populasi data hasil belajar kelas eksperimen 

berdistribusi tidak normal. 

Dari perhitungan data kelas kontrol setelah perlakuan diperoleh rata-rata 

= 53 dengan banyaknya data 23. Data hasil belajar siswa di kelas kontrol dapat 

dilihat pada lampiran 6 .  
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4.3.2.3 Lilliefors Significance Correction Kelas Kontrol 

Tabel 4.3 Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Pos Tes Kelas Kontrol .140 23 .200* .946 23 .238

 

Dari output di atas, pada kolom Kolmogorov-Smimov dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi untuk kelas kontrol sebesar 0,200*. Karena nilai 

signifikansi pada kelas kontrol lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi data hasil belajar kelas kontrol berdistribusi normal. 

4.3.2.4 Hasil Uji U 

Hasil uji normalitas data nilai hasil belajar (pos- tes) di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, menunjukkan bahwa salah satu data tersebut 

berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, metode alternatif yang biasa 

digunakan yaitu statistik non parametris. Pada statistik non parametris tidak 

mensyaratkan data harus berdistribusi normal dan homogen. Dalam hal ini, 

yang digunakan dalam uji hipotesis yaitu Mann Whitney U-Test. 

Perhitungannya menggunakan program SPSS versi 17. Di bawah ini 
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adalah output hasil uji hipotesis Mann Whitney U-Test menggunakan 

Program SPSS versi 17. 

Tabel 4.4 Tabel Ranks 

 Kelompok N Mean Ranks Sum of Ranks 

Pos Tes 

Eksperimen 25 29.24 731.00 

Kontrol 23 19.35 445.00 

Total 48   

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Mann Whitney U 

 Pos Tes 

Mann-Whitney U 169.000 

Wilcoxon W 445.000 

Z -2.458 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

 

Analisis: 

1) Hipotesis: 

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas V 

yang memperoleh materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw dengan 

yang tidak. 
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Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas V yang 

memperoleh materi perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan yang 

tidak. 

2) Pengambilan Keputusan 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima  

Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

Keputusan: 

Terlihat bahwa pada kolom Asymp. Sig/Asymptotic 

significance dua sisi, 0,014. Karena probabilitasnya kurang dari 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, ada perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar siswa kelas V yang memperoleh pembelajaran 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan yang tidak. kontrol 

4.3 Pembahasan 

Dari analisis data awal diperoleh rata- rata nilai hasil pre- tes kelas 

eksperimen sebesar 50 dan rata-rata nilai hasil pre-tes kelas kontrol sebesar 

50. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berawal dari keadaan yang sama atau 

homogen. Kemudian kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, yaitu kelas 
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eksperimen diberi perlakuan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan metode pembelajaran 

ceramah dan tanya jawab. 

Pembelajaran kelas eksperimen diterapkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Keunggulan model pembelajaran 

kooperatif Jigsaw ini adalah optimalnya partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran dan memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga dapat meningkatkan tanggung jawab 

siswa terhadap tugasnya. Dalam menyelesaikan tugasnya, siswa secara aktif 

mencari pengetahuan sendiri melalui berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

kelompoknya, baik kelompok asal maupun kelompok ahli. Hal ini, 

memudahkan siswa memahami dan mengingat kembali apa yang telah 

dipelajari karena pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa baik secara 

personal maupun sosial. 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol yaitu pembelajaran 

dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran dengan metode 

ceramah pada awalnya memang membuat siswa lebih tenang karena guru 

yang mengendalikan siswa. Siswa duduk dan memperhatikan guru 

menerangkan materi pelajaran. Hal semacam ini dapat mengakibatkan guru 

kurang memahami tingkat pemahaman siswa, karena siswa yang sudah paham 

atau belum hanya diam saja. Siswa yang belum paham terkadang tidak berani 

atau malu untuk bertanya pada guru. Pada saat tanya jawab, hanya siswa yang 

pandai saja yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar, sedangkan yang 
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lain lebih memilih untuk diam. Dalam pembelajaran dengan metode ceramah, 

siswa hanya diberi materi, sehingga siswa tidak mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat perlakuan yang 

berbeda, kemudian kedua kelas diberi soal untuk tes hasil belajar. Hasil dari 

tes hasil belajar kedua kelas tersebut, selanjutnya dilakukan uji normalitas, uji 

kesamaan homogenitas, dan uji hipotesis. Dari data yang diperoleh, rata-rata 

nilai hasil belajar kelas kontrol yaitu 53 dan rata-rata nilai hasil belajar kelas 

eksperimen yaitu 60,12.  

4.1 Diagram Perbedaan Hasil Belajar 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa salah satu kelas berdistribusi 

tidak normal, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

Dengan demikian, metode alternatif yang digunakan adalah statistik non 

parametris, karena metode ini tidak mensyaratkan data berdistribusi 
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normal dan homogen. Untuk menguji hipotes yang digunakan yaitu Mann 

Whitney U-Test. Dari hasil uji U menggunakan program SPSS versi 17 

diperoleh nilai Asymp. Sig/Asymptotic significance dua sisi sebesar 0,014. 

Karena probabilitasnya kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas V yang 

memperoleh pembelajaran perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan yang tidak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model kooperatif tipe Jigsaw 

dalam pembelajaran perjuangan kemerdekaan Indonesia efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten 

Brebes. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diketahui bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik dari hasil belajar kelas kontrol. Hal ini disebabkan 

beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain: 

1) Dalam model pembelajaran tipe Jigsaw, interaksi siswa dengan siswa 

lebih besar dibandingkan interaksi siswa dengan guru. Hal ini 

menyebabkan siswa lebih banyak belajar antara sesama siswa daripada 

belajar dari guru, sehingga siswa yang merasa minder bila harus bertanya 

kepada guru, menjadi berani bertanya karena yang dihadapi teman 

sebayanya. Dengan demikian, siswa akan termotivasi belajar dan menjadi 

lebih paham terhadap suatu materi. Sementara pada pembelajaran dengan 

metode ceramah dan tanya jawab, pembelajaran berpusat pada guru, 

sehingga interaksi siswa, dengan guru lebih besar dibandingkan interaksi 
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siswa dengan siswa padahal siswa yang belum paham terkadang tidak 

berani atau malu untuk bertanya kepada guru. 

2) Siswa yang berada dalam kelas Jigsaw dikelompokkan menjadi beberapa 

kelas yang heterogen. Artinya, dalam satu kelompok terdapat siswa 

dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini, mengakibatkan 

terjadinya proses saling memberi dan menerima pengetahuan di dalam 

kelas. Siswa dengan kemampuan tinggi akan memberikan bantuan kepada 

siswa yang berkemampuan di bawahnya. Dengan kegiatan tersebut 

tentunya pemahaman materi yang dipelajari siswa berkemampuan tinggi 

akan lebih mendalam, sedangkan siswa dengan kemampuan sedang dan 

rendah akan semakin mengerti atau paham dengan penjelasan dari 

temannya. 

3) Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat kelompok ahli dan 

kelompok asal. Dalam kelompok ahli, siswa bertanggung jawab untuk 

menemukan pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan anggota 

kelompok ahli. Dalam kelompok asal, siswa bertanggung jawab untuk 

menyampaikan hasil pengetahuan yang diperoleh bersama kelompok ahli, 

sehingga terjadi siswa saling bertukar informasi dan melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk menyampaikan tugasnya kepada anggota 

kelompok asal. Dengan demikian, semua siswa terlibat dalam 

pembelajaran dan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung 

jawab individual dalam diskusi kelas. Dengan adanya keterlibatan semua 

siswa tentunya akan berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. 
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Sementara pada kelas kontrol guru lebih banyak menuntun siswa dan 

menerangkan materi, sehingga hasil belajar siswa kurang bermakna. 

4) Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw guru hanya berfungsi 

sebagai fasilitator yaitu memberikan pengarahan seperlunya kepada 

siswa, keaktifan siswa lebih ditekankan. Hal ini menjadikan siswa 

tertantang untuk menemukan pengetahuan sendiri. Pada kelas kontrol 

pembelajaran berpusat pada guru, siswa cenderung pasif, dan kurang 

terlibat dalam pembelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 

ada perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan metode koopertif  tipe Jigsaw dengan yang tidak pada 

materi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini, dapat dilihat dari hasil belajar 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan, dengan rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen 60,12 dan kelas 

control 53. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi 

perjuangan kemerdekaan Indonesia di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes. 

5.2 Saran 

Hendaknya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mulai 

diterapkan oleh guru pada pembelajaran IPS khususnya pada materi 

perjuangan kemerdekaan Indonesia di kelas V, yang dijadikan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, guru sekolah dasar mulai 

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga 

siswa lebih termotivasi serta berminat untuk mengikuti pembelajaran IPS di 

SD. 



64 
 

 

Lampiran 1 

 

KEMAMPUAN AWAL KEDUA KELOMPOK 

NO ASPEK 
KELOMPOK 

EKSPERIMEN 
KELOMPOK 
KONTROL 

1 
RATA-
RATA 

50 50 

2 TERTINGGI 80 70 

3 TERENDAH 10 10 
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Lampiran 2 

VALIDITAS INSTRUMEN 

 NO. SOAL   SKORTOTAL

S1 Pearson 
Correlation 

.507*

Sig. (2-tailed) 0,022

N 20

S2 Pearson 
Correlation 

,417*

Sig. (2-tailed) 0,04

N 20

S3 Pearson 
Correlation 

0,07

Sig. (2-tailed) 0,768

N 20

S4 Pearson 
Correlation 

-0,351

Sig. (2-tailed) 0,129

N 20

S5 Pearson 
Correlation 

.539*

Sig. (2-tailed) 0,014

N 20

S6 Pearson 
Correlation 

.493*

Sig. (2-tailed) 0,027

N 20

S7 Pearson 
Correlation 

.686**
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Sig. (2-tailed) 0,001

N 20

S8 Pearson 
Correlation 

0,402

Sig. (2-tailed) 0,079

N 20

S9 Pearson 
Correlation 

0,268

Sig. (2-tailed) 0,253

N 20

S10 Pearson 
Correlation 

,599**

Sig. (2-tailed) 0,012

N 20

S11 Pearson 
Correlation 

.587**

Sig. (2-tailed) 0,007

N 20

S12 Pearson 
Correlation 

.450*

Sig. (2-tailed) 0,047

N 20

S13 Pearson 
Correlation 

-.546*

Sig. (2-tailed) 0,013

N 20

S14 Pearson 
Correlation 

.459*

Sig. (2-tailed) 0,042
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N 20

S15 Pearson 
Correlation 

-0,258

Sig. (2-tailed) 0,271

N 20

S16 Pearson 
Correlation 

.455*

Sig. (2-tailed) 0,007

N 20

S17 Pearson 
Correlation 

.283

Sig. (2-tailed) 0,047

N 20

S18 Pearson 
Correlation 

.589*

Sig. (2-tailed) 0,013

N 20

S19 Pearson 
Correlation 

.543*

Sig. (2-tailed) 0,042

N 20

S20 Pearson 
Correlation 

.114

Sig. (2-tailed) 0,271

N 20

SKORTOTAL Pearson 
Correlation 

1

Sig. (2-tailed)   

N 20
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Lampiran 3 

 

RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 33.9

Excludeda 39 66.1

Total 59 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.515 20 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 7.15 4.134 .216 .537 

S2 7.30 4.116 .219 .635 

S3 7.25 4.303 .124 .577 

S4 7.20 5.642 -.443 .690 
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S5 7.25 3.987 .283 .505 

S6 7.30 3.905 .329 .684 

S7 7.20 3.642 .475 .612 

S8 7.35 4.345 .111 .683 

S9 7.15 4.661 -.039 .543 

S10 7.25 4.303 .124 .577 

S11 7.30 3.800 .386 .557 

S12 7.35 4.134 .216 .457 

S13 7.15 6.134 -.626 .445 

S14 7.15 4.029 .271 .513 

S15 7.15 5.503 -.393 .471 

S16 7.30 3.905 .329 .684 

S17 7.20 3.642 .475 .612 

S18 7.35 4.345 .111 .683 

S19 7.15 4.661 -.039 .543 

S20 7.25 4.303 .124 .577 
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Lampiran 4 

 

TINGKAT KESUKARAN 

SOAL 
NOMOR 

P KATEGORI

1 0,8 MUDAH 
2 0,92 MUDAH 
3 0,5 SEDANG 
4 0,55 SEDANG 
5 0,5 SEDANG 
6 0,45 SEDANG 
7 0,27 SUKAR 
8 0,4 SEDANG 
9 0,6 SEDANG 
10 0,11 SUKAR 
11 0,45 SEDANG 
12 0,4 SEDANG 
13 0,88 MUDAH 
14 0,6 SEDANG 
15 0,6 SEDANG 
16 0,45 SEDANG 
17 0,27 SUKAR 
18 0,4 SEDANG 
19 0,85 MUDAH 
20 0,11 SUKAR 

 
 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Lampiran  5 

 

DAYA PEMBEDA SOAL 

 

SOAL 
NOMOR 

D KATEGORI 

1 0,6 BAIK 
2 0,5 BAIK 
3 0,2 JELEK 
4 -0,3 JELEK 
5 0,4 CUKUP 
6 0,3 CUKUP 
7 0,7 BAIK 
8 0,5 BAIK 
9 0,4 CUKUP 
10 0,4 CUKUP 
11 0,5 BAIK 
12 0,5 BAIK 
13 0,4 CUKUP 
14 0,7 BAIK 
15 0.6 BAIK 
16 0,3 CUKUP 
17 0,7 BAIK 
18 0,5 BAIK 
19 0,4 CUKUP 
20 0,4 CUKUP 
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Lampiran 6 

 

DAFTAR NILAI POS TES 

SISWA 
KELOMPOK 

EKSPERIMEN 
KELOMPOK 
KONTROL 

1 70 60 
2 40 40 
3 90 30 
4 70 50 
5 40 40 
6 80 40 
7 40 60 
8 60 40 
9 50 50 
10 83 70 
11 50 60 
12 60 60 
13 50 50 
14 50 30 
15 40 80 
16 50 40 
17 80 50 
18 50 80 
19 70 50 
20 70 30 
21 70 60 
22 80 70 
23 50 70 
24 50   
25 60   

RATA-
RATA 60,12 

53 

TERTINGGI 90 80 
TERENDAH 40 30 
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Lampiran 7 

 

UJI NORMALITAS DATA POS TES 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pos Tes Kelompok 
Eksperimen 

.228 23 .003 .906 23 .034

Pos Tes Kelompok Kontrol .140 23 .200* .946 23 .238

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 8 

 

OUTPUT UJI U 

 

NPar Tests 

 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Pos Tes Eksperimen 25 29.24 731.00 

Kontrol 23 19.35 445.00 

Total 48   

 

Test Statisticsa 

 Pos Tes 

Mann-Whitney U 169.000

Wilcoxon W 445.000

Z -2.458

Asymp. Sig. (2-tailed) .014

a. Grouping Variable: Kelompok 
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Lampiran 9 

 

Daftar Nama Siswa Kelas V SD Negeri 01 Parereja 

No. Nama 
1 M. FAHRIZAL 
2 SITI KARLINA 
3 NURHAYANI 
4 ROBIYANTO 
5 TAMARUDIN 
6 TITA AMELIA 
7 AGUS KUSMANA 
8 ALBADRUN 
9 AGUS AMIRUDIN 
10 SITI AMANAH 
11 ALPIRIANA 
12 ADINDA PARAWANSA 
13 BAYU DEDE N. 
14 CUCI DIANINGSIH 
15 DIKI MAULANA 
16 DANDI IRAWAN 
17 DIAN PUTRI UTAMI 
18 DEDE LISTAENI 
19 DAUMI 
20 FAHMI SEPTIANI 
21 HAERUL SULTONI 
22 HAERUL IMANI 
23 IQBAL SAFANI 
24 JAY HERYANA 
25 ABI SETIAWAN 
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Lampiran 10 

 

Daftar Nama Siswa Kelas V SD Negeri 03 Parereja 

No. Nama 

1 AMANDA PRILIA UMAMI 

2 RINDI ANTIKA 

3 INDAH CAHYATI 

4 NURWENDA 

5 BASTIAN CAVARELLA 

6 DEDI HIDAYAT 

7 DIFA AULIA 

8 DESTI KOMALA SARI 

9 DEVI NURAENI 

10 DIMAS ADI SAPUTRA 

11 DIMAS MAULANA 

12 ENDANG HERMAWAN 

13 HADI RIYANTO 

14 HERI PURWANTO 

15 INDAH PURNAMA SARI 

16 IYAN ANTONO 

17 JAENAL ARIFIN 

18 MIR’ALUZ ZAKIYAH 

19 MOZA SYIFA ARRELLA 

20 MUHAMAD ABDUL MALIK 

21 MUHAMAD BAYU ADI CANDRA 

22 NOVITASARI 

23 NUR AISYAH 
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Lampiran 11 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 

PADA MATERI PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA 

Satuan 

Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu 

: Sekolah Dasar 

: V/II 

: IPS 

: 20 Menit 

Kurikulum 

 

Jumlah Soal 

Bentuk Soal 

Penyusun 

: Tingkat Satuan  

  Pendidikan 

: 10 

: Pilihan Ganda 

: Apri Priyatna 

Materi Pokok :  Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Standar Kompetensi   :  Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Nomor 

2.4 Menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertahank

an 

kemerdekaaan 

1. Menceritakan peristiwa 10 November 

1945 di  Surabaya. 

2. Menceritakan peristiwa pertempuran 

Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api 

3. Menceritakan agresi Militer Belanda 

terhadap Republik Indonesia. 

4. Menceritakan usaha diplomasi dan 

pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda. 

5. Menceritakan peranan beberapa tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan. 

1,11 

 

 

2,3,4,12,13,14 

 

5,6,15,16 

 

7,8,17,18 

 

 

9,10,19,20 

 

 

Keterangan: 

A = 1-10 

B = 11-20 
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Lampiran 12 

 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Nama penilai : Moh. Fathurrahman, S.Pd, M.Sn. 

Pekerjaan : Dosen Pembimbing I 

Petunjuk 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir soal evaluasi IPS di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes dan SD 

Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes, berilah tanda (√) pada kolom yang 

tersedia, yaitu ya dan tidak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

No. 
soal 

Aspek yang dinilai 
A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  √  √  
4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  √  √  
6 √  √  √  √  √  √  
7 √  √  √  √  √  √  
8 √  √  √  √  √  √  
9 √  √  √  √  √  √  
10 √  √  √  √  √  √  
11 √  √  √  √  √  √  
12 √  √  √  √  √  √  
13 √  √  √  √  √  √  
14 √  √  √  √  √  √  
15 √  √  √  √  √  √  
16 √  √  √  √  √  √  
17 √  √  √  √  √  √  
18 √  √  √  √  √  √  
19 √  √  √  √  √  √  
20 √  √  √  √  √  √  
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Keterangan: 

A : Butir pertanyaan/peryataan sudah sesuai dengan indikator. 

B : Hanya ada satu yang paling tepat. 

C : Pertanyaan/peryataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D : Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

E : Pertanyaan/peryataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 

F : Petanyaan/peryataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah 

setempat. 

 

Tegal, 28 September 2011 

Penilai, 

 

 

 

Moh. Fathurrahman, S.Pd, M.Sn. 
NIP 19770725 200801 1 008 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Nama penilai : Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Pekerjaan : Dosen Pembimbing II 

Petunjuk 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir soal evaluasi IPS di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes dan SD 

Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes, berilah tanda (√) pada kolom yang 

tersedia, yaitu ya dan tidak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

No. 
soal 

Aspek yang dinilai 
A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  √  √  
4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  √  √  
6 √  √  √  √  √  √  
7 √  √  √  √  √  √  
8 √  √  √  √  √  √  
9 √  √  √  √  √  √  
10 √  √  √  √  √  √  
11 √  √  √  √  √  √  
12 √  √  √  √  √  √  
13 √  √  √  √  √  √  
14 √  √  √  √  √  √  
15 √  √  √  √  √  √  
16 √  √  √  √  √  √  
17 √  √  √  √  √  √  
18 √  √  √  √  √  √  
19 √  √  √  √  √  √  
20 √  √  √  √  √  √  
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Keterangan: 

A : Butir pertanyaan/peryataan sudah sesuai dengan indikator. 

B : Hanya ada satu yang paling tepat. 

C : Pertanyaan/peryataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D : Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

E : Pertanyaan/peryataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 

F : Petanyaan/peryataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah 

setempat. 

 

Tegal, 28 September 2011 

Penilai, 

 

 

 

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 
NIP 19630923 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Nama penilai : Tarwan, S.Pd 

Pekerjaan : Guru kelas VI SD Negeri Tiwulandu 01 Kabupaten Brebes 

Petunjuk 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir soal evaluasi IPS di SD Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes dan SD 

Negeri Parereja 03 Kabupaten Brebes, berilah tanda (√) pada kolom yang 

tersedia, yaitu ya dan tidak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

No. 
soal 

Aspek yang dinilai 
A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  √  √  
4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  √  √  
6 √  √  √  √  √  √  
7 √  √  √  √  √  √  
8 √  √  √  √  √  √  
9 √  √  √  √  √  √  
10 √  √  √  √  √  √  
11 √  √  √  √  √  √  
12 √  √  √  √  √  √  
13 √  √  √  √  √  √  
14 √  √  √  √  √  √  
15 √  √  √  √  √  √  
16 √  √  √  √  √  √  
17 √  √  √  √  √  √  
18 √  √  √  √  √  √  
19 √  √  √  √  √  √  
20 √  √  √  √  √  √  
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Keterangan: 

A : Butir pertanyaan/peryataan sudah sesuai dengan indikator. 

B : Hanya ada satu yang paling tepat. 

C : Pertanyaan/peryataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D : Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

E : Pertanyaan/peryataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 

F : Petanyaan/peryataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah 

setempat. 

 

Tegal, 28 September 2011 

Penilai, 

 

 

 

Tarwan, S.Pd. 
NIP 19680807 199903 1 008 
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Lampiran 13 

 

INSTRUMEN UJI COBA TES HASIL BELAJAR 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas : V  
Semester : II (dua)  

Waktu : 30 menit 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling  

tepat di lembar jawab yang tersedia! 

1. Komandan sekutu yang mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 

1945 adalah . . . . 

a.   Brigjen A.W.S Mallaby c.   Jendral D.C Hawthorn 

b.  Kolonel Huiyer d.  Brigadir Jendral Bethel 

  

2. Untuk memperingati pertempuran Ambarawa, setiap tanggal 15 Desember 

diperingati sebagai . . . , 

a.   hari Ploklamasi c.   hari Pahlawan 

b.   hari Infanteri d.   hari Kebangkitan Nasional 

  

3. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jendral T. E. D. Kelly 

mendarat di Medan pada tanggal . . . . 

a.   7 Oktober 1945 c.   9 Oktober 1945 

b.   8 Oktober 1945 d.   10 Oktober 1945 
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4. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Bandung dikenal 

dengan . . . . 

a.   Bandung Lautan Api c.   Bandung Membara 

b.   Halo-halo Bandung d.   Bandung Membakar 

  

5. Wakil Indonesia dalam perjanjian Linggarjati adalah . . . . 

a.   Moh. Hatta c.   Sutan Syahrir 

b.   Ir. Soekarno d.   Suryadarma 

  

6. Agresi belanda I terjadi pada tanggal . . . . 

a.   21 Juli 1947 c.   23 Juli 1947 

b.   22 juli 1947 d.   24 Juli 1947 

  

7. Sesuai dengan perjanjian KMB, Indonesia menjadi Republik Indonesia 

Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir 

bulan . . . . 

a.   September  c.   November 

b.   Oktober d.   Desember  

  

8. Acara upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat yaitu Den 

Haag dan . . . . 

a.   Yogyakarta  c.   Surabaya 

b.   Jakarta d.   Medan 
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9. Pemimpin pertempuran di Ambarawa melawan Inggris adalah . . . . 

a.   Letkol I Gusti Ngurah Rai c.   Letkol Suharto 

b.   Jendral Soedirman d.   Kolonel A.H. Nasution 

  

10. Delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag adalah . . . . 

a.   Sri Sultan Hamengbukuwono c.   A.H. Nasution 

b.   Sultan Hamid II d.   Moh. Hatta 

  

11. Salah satu perwira Belanda yang berhasil dibebaskan oleh sekutu pada 

penyerbuan tanggal 27 Oktober 1945 di penjara Kalisosok adalah . . . . 

a.   Brigjen A.W.S Mallaby c.   Jendral D.C Hawthorn 

b.  Kolonel Huiyer d.  Brigadir Jendral Bethel 

  

12. Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan adalah tujuan 

dari …. 

a.   Serangan Umum 1 Maret c.   Agresi Militer Belanda I 

b.   Pertempuran Ambarawa d.   Agresi Militer Belanda II 

  

13. Inggris memasang papan-papan pengumuman yang bertuliskan “Fixed 

Boundaries Medan Area” pada tanggal . . . . 

a.   1 Desember 1945 c.   3 Desember 1945 

b.   2 Desember 1945 d.   4 Desember 1945 
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14. Pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh. . . . 

a.   Letkol. M. Sabrini c.   Letkol. I Gusti Ngurah Rai 

b.   I Gusti Ketut Jelantik d.   Jendral Soedirman 

  

15. Pada peristiwa Agresi belanda II, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap 

dan di asingkan di . . . . 

a.   Pulau Jawa c.   Pulau Madura 

b.  Pulau Bangka d.   Pulau Maluku 

  

16. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui kekuasaan 

Republik Indonesia meliputi . . . .  

a.   Jawa, Madura, dan Bali c.   Jawa, Madura, dan Sumatera 

b.   Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa d.  Madura, Bali, dan Bangka 

 

17. Dalam  isi  perjanjian  Rum-Royen,  pemerintahan  Indonesia  

dikembalikan  

ke . . . . 

a.   Solo c.   Surakarta 

b.   Jakarta d.   Yogjakarta 
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18. Dalam upacara pengakuan kedaulatan di Den Haag, Indonesia diwakili  

oleh . . . . 

a.   Sri Sultan Hamengbukuwono c.   A.H. Nasution 

b.   Sultan Hamid II d.   Moh. Hatta 

  

19. Pendiri dan pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia adalah . . . . 

a.   Jendral Suharto c.   A.H. Nasution 

b.   Bung Tomo d.   Moh. Hatta 

  

20. Tokoh  yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah . . . . 

a.   Moh. Hatta c.   Sutan Syahrir 

b.   Ir. Soekarno d.   Suryadarma 
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lampiran 13 

 

KUNCI JAWABAN 

No Jawaban  No Jawaban  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

B 

C 

A 

C 

A 

D 

A 

B 

D 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B 

B 

A 

C 

B 

C 

D 

D 

B 

B 
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Lampiran 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Parereja 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas / Semester : V / II 

Alokasi Waktu : 3 x 35’ (3 Jam Pelajaran) 

Hari / Tanggal :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Menceritakan perjuangan para tokoh sejarah dalam dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. INDIKATOR 

- Menceritakan tokoh-tokoh sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

- Menceritakan peristiwa yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe jigsaw, siswa dapat: 
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1. Menceritakan peranan tokoh sejarah dalam memepertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi selama masa perjuangan 

mempertahankan Kemerdekaan. 

E. METODE PEMBELAJARAN 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

d. Penugasan 

(Semua metode di atas, dikolaborasikan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw) 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Setelah Bungkarno memproklamasikan kemerdekaan, lahirlah Negara 

Indonesia. Ada banyak banyak gangguan yang ingin merobohkan kedaulatan 

negara yang baru berdiri ini. Tentara sekutu masuk untuk mengambil alih 

kekuasaan Jepang. Belanda yang ikut bersama tentara sekutu juga ingin 

berkuasa lagi di Indonesia. 

Rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada dua 

bentuk perjuangan yang dilakukan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan 

diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur. Pertempuran-

pertempuran yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan 

antara lain sebagai berikut: Pertempuran 10 November di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, 
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Pertempuran Margarana di Bali, Pertempuran di Sulawesi Selatan yang 

dipimpin RobertWolter Monginsidi, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di 

Palembang, Pertempuran laut di Teluk Cirebon, Serangan Umum 1 Maret 

1949 di Yogyakarta. 

Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara mencari dukungan dari 

negara-negara lain. Perjuangan diplomasi juga dilakukan dengan cara 

perundingan. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara lain sebagai 

berikut: Perundingan Linggar Jati, Perjanjian Remville, Perjanjian Rum-

Royen, dan Konvrensi Meja Bundar (KMB). 

Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan akhirnya 

membuahkan hasil. Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh. Upacara 

pengakuan kedaulatan RI dilakukan di Den Hag (Belanda) dan di Yogyakarta 

secara bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. 

Banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, antara lain: Bung Hatta, Bung Karno, Jendral Sudirman, Bung 

Tomo, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Suharto, dan sutan Syahrir. Kita 

harus menghargai perjuangan mereka dengan mengisi kemeredekaan dengan 

hal-hal yang positif. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10’) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Memimpin doa dan presensi. 

c. Menugaskan siswa menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. 
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d. Mengadakan apersepsi 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (60’) 

a. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok dan selanjutnya disebut 

dengan kelompok asal yang beranggotakan 5 siswa. 

b. Guru membagi tugas kelompok sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari, masing-masing siswa dalam kelompok asal  mendapat tugas 

yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah soal pada LKS.  

Misalnya kelompok I beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Siswa A 

mendapat tugas no. 1, siswa B mendapat tugas no. 2, siswa C 

mendapat tugas no. 3, siswa D mendapat tugas no. 4, siswa E 

mendapat tugas no. 5,  dan siswa F mendapat tugas no. 6. 

c. Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran. 

d. Guru menugaskan siswa  untuk berkumpul, masing-masing siswa yang 

memiliki tugas yang sama dalam satu kelompok untuk menjadi tim 

ahli sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

e. Guru menugaskan tim ahli agar belajar bersama, menyelesaikan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya dan memahami hasil temuannya. 

f. Setelah tim ahli selesai mengerjakan tugas, guru menugaskan masing-

masing siswa dalam tim ahli untuk kembali ke kelompok asal. 

g. Masing-masing siswa dalam kelompok asal, menyampaikan hasil 

temuannya dengan kelompok ahli kepada anggota kelompok asal yang 

lain.  
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h. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

i. Guru mengklarifikasi  hal yang sampaikan  siswa 

3. Kegiatan Akhir (25’) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran 

b. Guru mengadakan tes akhir 

c. Guru menganalisis hasil evaluasi 

d. Guru menghitung skor pengembangan dan pemberian penghargaan 

kelompok 

e. Tindak lanjut: 

• Siswa yang mendapat nilai ≥ 70: membaca materi ……? 

• Siswa yang mendapat nilai < 70: mengerjakan soal latihan di buku 

LKS. 

f. Guru menutup pelajaran 

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber:  

a. Susilaningsih, Endang. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas V. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tahun 2008. 

Halaman 195-215. 

b. Tim Bina Karya Guru. IPS Terpadu Untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Erlangga. Tahun 2007. Halaman 169-193. 

c. Silabus kelas V semester II. 
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2.  Media:  

a. Gambar tokoh-tokoh sejarah pada masa mempertahankan 

kemerdekaan 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

Penilaian awal  : Pre- tes 

Penilaian proses : Observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian akhir : Pos tes  

2. Teknik Penilaian : Tes tertulis dan non tes 

3. Bentuk Instrumen : pilihan ganda dan pedoman observasi 

4. Alat Penilaian : Soal, kunci jawaban, kriteria penilaian, dan lembar     

observasi. 

 

 

 

 

Brebes, 14 Januari 2012 

Praktikkan 

 

 

Apri Priyatna 
NIM. 1402407115 
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Lampiran RPP 

Soal 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

paling  tepat di lembar jawab yang tersedia! 

1. Wakil Indonesia dalam perjanjian Linggajati adalah . . . . 

a.   Moh. Hatta c.   Sutan Syahrir 

b.   Ir. Soekarno d.   Suryadarma 

 

2. Agresi belanda I terjadi pada tanggal . . . . 

a.   21 Juli 1947 c.   23 Juli 1947 

b.   22 juli 1947 d.   24 Juli 1947 

 

3. Sesuai ini perjanjian KMB, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat 

dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan . . 

. . 

a.   September  c.   November 

b.   Oktober d.   Desember  

 

4. Acara upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat yaitu den hag 

dan . . . . 

a.   Yogyakarta  c.   Surabaya 

b.   Jakarta d.   Medan 
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5. Delegasi Indonesia dalam KMB di Den hag adalah . . . . 

a.   Sri Sultan Hamengbukuwono c.   A.H. Nasution 

b.   Sultan Hamid II d.   Moh. Hatta 

6. Kolonel  Belanda yang berhasil dibebaskan oleh sekutu pada penyerbuan 

tanggal 27 Oktober 1945 di penjara Kalisosok adalah . . . . 

a.   Brigjen A.W.S Mallaby c.   Jendral D.C Hawthorn 

b.  Kolonel Huiyer d.  Brigadir Jendral Bethel 

 

7. Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan adalah tujuan dari. 

. . . 

a.   Serangan Umum 1 Maret c.   Agresi Militer Belanda I 

b.   Pertempuran Ambarawa d.   Agresi Militer Belanda II 

 

8. Inggris memasang papan-papan pengumuman yang bertuliskan “Fixed 

Boundaries Medan Area” pada tanggal . . . . 

a.   1 Desember 1945 c.   3 Desember 1945 

b.   2 Desember 1945 d.   4 Desember 1945 

 

9. Pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh . . . . 

a.   Letkol M. Sabrini c.   Letkol I Gusti Ngurah Rai 

b.   I Gusti Ketut Jelantik d.  Jendral Soedirman 
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10. Pendiri dan pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia adalah . . . . 

a.   Jendral Suharto c.   A.H. Nasution 

b.   Bung Tomo d.   Moh. Hatta 
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Lampiran 15 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama : .................................      Kelas.....................................  

Hari/tanggal : ................................. Kelompok/individu (coret salah satu)  

Petunjuk: 

1. Masing-masing siswa mendapat 1 soal yang berbeda. 

2. Setelah tugas dibagi, masing-masing siswa berkumpul dengan siswa dalam 

kelompok lain yang mendapat tugas sama. 

3. Siswa yang mendapat tugas sama untuk menyelesaikan tugas secara 

kelompok.. 

4.  Setelah selesai mengerjakan tugas, siswa kembali ke kelompok asal dan 

menyampaikan hasil kerjanya kepada anggota kelompok yang lain. 

5. Setelah siswa memahami hasil kerjanya, salah satu perwakilan dari kelompok 

menyampaikan hasil kerja di depan kelas. 

Tugas: 

1. a.   Jelaskan latar belakang terjadinya periatiwa 10 November 1945 di 
Surabaya! 

b.  Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam peristiwa 10 

November 1945 di Surabaya! 

2. a.  Apakah tujuan dari dilakukannya Agresi Militer Belanda I?  

b.  Sebutkan 2 upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan 

Agresi Militer Belanda I!  

3. a.  Jelaskan mengapa pertempuran di Bandung disebut sebagai Bandung 

Lautan Api?  

b. Sebutkan isi Perjanjian Renville!  
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4. a. Kapan Agresi Militer Belanda II dilancarkan kepada Indonesia?  

b. Apakah tujuan dari dilakukannya Agresi Militer Belanda II?  

5. a. Siapa saja tokoh yang ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka oleh 

Belanda? 

b.  Apakah isi amanat dari Ir. Soekarno sebelum ditangkap Belanda 

kepada Menteri Keamanan M. Syarifuddin Prawiranegara? 

6. a. Upaya apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan Agresi 

Belanda II?  

b. Sebutkan 3 sebab Belanda mengakhiri Agresi Militernya!  

Jawab :  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1. .....................(Ketua)  

2. .....................(Sekretaris)  

3. .....................(Anggota)  

4. .....................(Anggota)  

5. .....................(Anggota) 
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Lampiran 16 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Parereja 03  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas / Semeser : V / II  

Alokasi Waktu : 3 x 35’ (3 JP)  

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Mei 2011  
 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

  Menceritakan perjuangan para tokoh sejarah dalam dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

  

C. INDIKATOR  

- Menceritakan tokoh-tokoh sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

- Menceritakan peristiwa yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

- Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat 

menceritakan peranan tokoh sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan. 

- Menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi selama masa perjuangan 
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mempertahankan Kemerdekaan.  

E. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah 

- Tanya Jawab  

 

F. MATERI PEMBELAJARAN  

Setelah Bungkarno memproklamasikan kemerdekaan, lahirlah Negara 

Indonesia. Ada banyak banyak gangguan yang ingin merobohkan kedaulatan 

negara yang baru berdiri ini. Tentara sekutu masuk untuk mengambil alih 

kekuasaan Jepang. Belanda yang ikut bersama tentara sekutu juga ingin 

berkuasa lagi di Indonesia. 

Rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada dua 

bentuk perjuangan yang dilakukan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan 

diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur. Pertempuran-

pertempuran yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan 

antara lain sebagai berikut: Pertempuran 10 November di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, 

Pertempuran Margarana di Bali, Pertempuran di Sulawesi Selatan yang 

dipimpin RobertWolter Monginsidi, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di 

Palembang, Pertempuran laut di Teluk Cirebon, Serangan Umum 1 Maret 

1949 di Yogyakarta. 

Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara mencari dukungan dari 

negara-negara lain. Perjuangan diplomasi juga dilakukan dengan cara 

perundingan. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara lain sebagai 
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berikut: Perundingan Linggar Jati, Perjanjian Remville, Perjanjian Rum-

Royen, dan Konvrensi Meja Bundar (KMB). 

Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan akhirnya 

membuahkan hasil. Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh. Upacara 

pengakuan kedaulatan RI dilakukan di Den Hag (Belanda) dan di Yogyakarta 

secara bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. 

Banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, antara lain: Bung Hatta, Bung Karno, Jendral Sudirman, Bung 

Tomo, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Suharto, dan sutan Syahrir. Kita 

harus menghargai perjuangan mereka dengan mengisi kemeredekaan dengan 

hal-hal yang positif. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

- Kegiatan Awal (10’)  

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Memimpin doa dan presensi.  

c. Menugaskan siswa menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran.  

d. Mengadakan apersepsi  

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

 

- Kegiatan Inti (60’)  

a. Guru menjelaskan tokoh-tokoh sejarah yang berperan penting dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 
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b. Guru dan siswa tanya jawab tentang peristiwa yang terjadi 

pada saat mempertahankan kemerdekaan. 

c. Guru dan siswa tanya jawab tentang peristiwa penting yang terjadi 

selama mempertahankan kemerdekaan. 

d. Guru dan siswa tanya jawab tentang upaya yang dilakukan dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

 

- Kegiatan Akhir (25’)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran  

b. Guru mengadakan tes akhir  

c. Guru menganalisis hasil evaluasi  

d. Guru menutup pelajaran  

 

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

- Sumber:  

a. Susilaningsih, E. dan L. S. Limbong. 2008. IPS 5 untuk SD/MI kelas 

5. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 195-215. 

b. Tim Bina Karya Guru. IPS Terpadu Untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Erlangga. Tahun 2007. Halaman 169-193. 

c. Silabus kelas V semester II. 

 

- Media:  

Gambar tokoh-tokoh sejarah pada masa mempertahankan 

kemerdekaan. 
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I. PENILAIAN  

- Prosedur Penilaian  

Penilaian awal : -  

Penilaian proses : -  

Penilaian akhir : Pos tes  

- Teknik Penilaian : Tes tertulis  

- Bentuk Instrumen : Pilgan 

- Alat Penilaian  : Soal, kunci jawaban, kriteria penilaian, dan lembar   

observasi. 

 

 

 

Brebes, 14 Januari 2012 

Praktikkan 

 

 

Apri Priyatna 
NIM. 1402407115 
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Lampiran RPP 

Soal 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

paling  tepat di lembar jawab yang tersedia! 

1. Wakil Indonesia dalam perjanjian Linggajati adalah . . . . 

a.   Moh. Hatta c.   Sutan Syahrir 

b.   Ir. Soekarno d.   Suryadarma 

 

2. Agresi belanda I terjadi pada tanggal . . . . 

a.   21 Juli 1947 c.   23 Juli 1947 

b.   22 juli 1947 d.   24 Juli 1947 

 

3. Sesuai ini perjanjian KMB, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat 

dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan . . 

. . 

a.   September  c.   November 

b.   Oktober d.   Desember  

 

4. Acara upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat yaitu den hag 

dan . . . . 

a.   Yogyakarta  c.   Surabaya 

b.   Jakarta d.   Medan 
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5. Delegasi Indonesia dalam KMB di Den hag adalah . . . . 

a.   Sri Sultan Hamengbukuwono c.   A.H. Nasution 

b.   Sultan Hamid II d.   Moh. Hatta 

  

6. Kolonel  Belanda yang berhasil dibebaskan oleh sekutu pada penyerbuan 

tanggal 27 Oktober 1945 di penjara Kalisosok adalah . . . . 

a.   Brigjen A.W.S Mallaby c.   Jendral D.C Hawthorn 

b.  Kolonel Huiyer d.  Brigadir Jendral Bethel 

 

7. Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan adalah tujuan dari 

. . . 

a.   Serangan Umum 1 Maret c.   Agresi Militer Belanda I 

b.   Pertempuran Ambarawa d.   Agresi Militer Belanda II 

 

8. Inggris memasang papan-papan pengumuman yang bertuliskan “Fixed 

Boundaries Medan Area” pada tanggal . . . . 

a.   1 Desember 1945 c.   3 Desember 1945 

b.   2 Desember 1945 d.   4 Desember 1945 

 

9. Pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh. . . . 

a.   Letkol M. Sabrini c.   Letkol I gusti Ngurah Rai 

b.   I gusti Ketut Jelantik d.   Jendral Soedirman 
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10. Pendiri dan pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia adalah . . . . 

a.   Jendral Suharto c.   A.H. Nasution 

b.   Bung Tomo d.   Moh. Hatta 
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Lampiran 17 

 

Contoh Gambar-Gambar yang Digunakan sebagai Media Pembelajan 
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Lampiran 18 

 

SILABUS SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II  
MATERI POKOK PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA  

 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua)  

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

2.4 menghargai 
perjuangan para 
tokoh dalam 
mempertahanka
n kemerdekaan 

Perjuangan 
mempertaha
nkan 
kemerdekaan

- Berdiskusi tentang 
peristiwa 10 
November 1945 di 
Surabaya 

- Mencari informasi 
penyebab peristiwa 10 
November di Surabay 

- Mecatat kronologis 
pertempuran 
Ambarawa dan Medan 

- Menceritakan tokoh-
tokoh sejarah dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

 

- Tes tertulis 

- Lisan 

- Produk 
(LKS) 

- Portofoloi 

10 jp X 35 
menit 

- gambar 
tokoh-tokoh 
yang sesuai 

- Buku IPS 
kelas V 

- Buku 
referensi lain 
yang sesuai 
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Area
- Berdiskusi untuk 

memahami tokoh-
tokoh yang 
mempertahankan 
kemerdekaan 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

2.4 menghargai 
perjuangan para 
tokoh dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan 

Perjuangan 
mempertaha
nkan 
kemerdekaan

- Berdiskusi untuk 
memehami bentuk 
perjuangan dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan 

 

- Menceritakan 
peristiwa yang terjadi 
dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan 
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Lampiran 19 

FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. SD Negeri Parereja 01 tampak dari depan 

 

 

 

 

Gambar 2. SD Negeri Parereja 03 tampak depan 
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Gambar 3. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS (kelas eksperimen) 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa dalam kelompok asal sedang membagi tugas 
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Gambar 5. Guru sedang membimbing siswa dalam kelompok ahli 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kelompok asal mempresentasikan tugas yang diberikan guru 
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 Gambar 7. Guru sedang menyampaikan materi di kelas kontrol  

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa sedang mencatat materi pelajaran 
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  Lampiran 20 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : . . . / . . . / . . . / 2011 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  Wason, S.Pd.SD 

NIP :  19640719 198608 1 001 

Jabatan:  Kepala Sekolah 

 

Menerangkan bahwa : 

Nama :  Apri Priyatna 

NIM :  1402407115 

Jurusan:  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes” dalam rangka penyusunan skripsi di SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes, pada bulan Oktober 2011 hingga selesai. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Banjarharjo, 20 November 2011 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

Wason, S.Pd. SD 
NIP 19640719 198608 1 001 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN 

KECAMATAN BANJARHARJA 
SEKOLAH DASAR NEGERI PAREREJA 01 
Jalan Nurul Huda Desa Parereja Kec. Banajrharjo Kab. Brebes Kode Pos 52265 
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Lampiran 21 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : . . . / . . . / . . . / 2011 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  Mamah Fatimah, Ama. Pd 

NIP :  19530612 197401 2 003 

Jabatan:  Kepala Sekolah 

 

Menerangkan bahwa : 

Nama :  Apri Priyatna 

NIM :  1402407115 

Jurusan:  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul “ 

Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes” dalam rangka penyusunan skripsi di SD 

Negeri Parereja 01 Kabupaten Brebes, pada bulan Oktober 2011 hingga selesai. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Banjarharjo, 20 November 2011 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

Mamah Fatimah, Ama. Pd.           
NIP 19530612 197401 2 003 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN 

KECAMATAN BANJARHARJA 
SEKOLAH DASAR NEGERI PAREREJA 03 

Jalan Nurul Huda Desa Parereja Kec. Banajrharjo Kab. Brebes Kode Pos 52265 
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