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ABSTRAK 

Sartika, Adi Dewi. 2012. Peningkatan Interaksi Pembelajaran Melalui Pendekatan 
Kooperatif Tipe Jigsaw Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN 1 Karangmulyo Kacamatan 
Pegandon Kebupaten Kendal. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing (1) Drs. Jaino, M. Pd. dan 
(2) Drs. Susilo Hadi, M. Pd. 216 halaman. 

Kata Kunci : InteraksiPembelajaran IPS, PendekatanKooperatif, tipe Jigsaw. 

 Sesuai peraturan Mendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi 
lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya interaksi siswa  kelas V SDN 1Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten 
Kendal. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan ketrampilan guru, interaksi 
pembelajaran dan prestasi belajar siswa kelas v di SDN 1 Karangmulyo Kecamatan 
Pegandon Kabupaten Kendal? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan 
guru dan interaksi pembelajaran, serta meningkatkan prestasi belajar siswa terutama 
dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kooperatif tipe jigsawdi SDN 1Karangmulyo 
Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan 
pengalaman belajar yang bervariasi dalam peningkatan interaksi pembelajaran, 
memberikan pengetahuan dalam berbagai strategi pembelajaran, serta meningkatkan 
mutu pendidikan nasional sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif dan komperatif 
sesuai standar nasional. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan prosedur, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini di laksanakan 
dalam 3 siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 24 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, dokumentasi,  dan  
wawancara. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan interaksi pembelajaran 
dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kooperatif tipe jigsaw. persentase hasil 
belajar meningkat dari nilai 27% (prasiklus) menjadi 62,5% (siklus I) dan 83,3% (siklus 
II). Persentase interaksi pembelajaran meningkat dari 58% dengan kriteria cukup (siklus 
I) menjadi 83% dengan kriteria sangat baik (siklus II). Untuk persentase keterampilan 
guru meningkat dari 62% dengan kriteria cukup menjadi 84% dengan kriteria sangat baik. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat 
meningkatkan keterampilan guru dengan persentase 84% kriteria sangat baik, pendekatan 
kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan interaksi pembelajaran kriteria sangat baik 
dengan persentase 83% dan pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 
prestasi belajar dengan ketuntasan siswa 83,34%. Saran yang diberikan yaitu dari hasil 
tersebut yang telah terbukti sebaiknya guru dapat mengembangkan pada pembelajaran 
yang lain dengan menerapkan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw sesuai dengan sintaks 
pendekatan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berdasarkan Undang undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Dalam pembelajaran guru harus memahami berbagai model 

pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar 

dengan perencanaan peengajaran yang matang oleh guru. 

 Sesuai peraturan Mendiknas Nomor 24 tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 bahwa satuan pendidikan 

dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan 

pendidikan. Hal tersebut didukung oleh peraturan Mendiknas Nomor 23 

tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah. 

 Tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, memiliki rasa ingin tahu, memiliki keterampilan dalam 

kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi, 
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bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat 

lokal, nasional maupun global. 

 Dengan demikian pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang  

memberikan keterampilan sosial, komunikasi dan interaksi sebagai bekal 

bagi peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat, dengan menerapkan 

nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam menghadapi tantangan berat di 

kehidupan global yang selalu mengalami perubahan.  

Kenyataan  yang terjadi di SDN 1 Karangmulyo bahwa interaksi 

dalam pembelajaran IPS masih belum optimal, karena guru kurang 

mengaktifkan siswa, kegiatan siswa duduk mendengarkan penjelasan guru,  

siswa hanya menulis tanpa diberikan sarana untuk melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran, tidak menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi, kurangnya pemanfaatan media, sehingga selama 

berlangsungnya pembelajaran tidak terlihat adanya interaksi pembelajaran 

multi arah baik anatara siswa dengan guru, siswa dengan siswa ataupun 

siswa dengan media. Hal ini berakibat pembelajaran kurang 

menyenangkan dan menarik bagi siswa. 

Pembelajaran tersebut berpengaruh pada pencapaian hasil 

evaluasi pada siswa kelas V semester II tahun pelajaran 2010/2011 masih 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari sekolah yaitu 65. Data 

hasil belajar dapat ditunjukkan dengan nilai terendah 50 dan tertinggi 77 

dengan rerata kelas 62, persentase ketuntasan 27%. Dengan melihat data 
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hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu sekali proses 

pembelajaran dengan peningkatan interaksi pembelajaran, agar siswa 

sekolah dasar tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

 Berdasarkan hasil peneliti yang sekaligus sebagai guru kelas V, 

untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga tercipta 

interaksi serta meningkatkan kreatifitas guru, maka peneliti menggunakan 

salah satu pendekatan kooperatif tipe jigsaw yang menekankan interaksi 

pembelajaran dengan bekerja kelompok disesuaikan jumlah konsep pada 

topik yang dipelajari, yang diarahkan oleh guru sebagai fasilitator. 

  Sesuai dengan karakteristik anak dan IPS SD, maka pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan interaksi pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan, sehingga 

memungkinkan siswa mengerjakan berbagai kegiatan yang beragam 

dengan mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahaman belajar. 

  Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian ini dengan judul Peningkatan Interaksi 

Pembelajaran Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw Mata Pelajaran 

IPS Kelas V di SDN I Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten 

Kendal. 
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B. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Secara umum permasalahan yang diupayakan jawabannya dalam 

penelitian ini adalah: Apakah penerapan Model Pembelajaran 

kooperatif tipejigsaw dapat meningkatkan interaksipembelajarandalam 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas V SDN I Karangmulyo? 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran mata pelajaran IPS Kelas V 

di SDN I Karangmulyo? 

b. Apakah pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat memberikan 

peningkatan interaksi dalam pembelajaran mata pelajaran IPS Kelas 

V di SDN I Karangmulyo? 

c. Apakah pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 

prestasi belajar dalam pembelajaran IPS Kelas V di SDN I 

Karangmulyo? 
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2. Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah pendekatan kooperatif tipe jigsaw 

a. Guru membuka pelajaran dengan mempersiapkan siswa secara fisik 

dan psikis. 

b. Pengenalan topik yang akan dibahas, dengan mengkontruksi 

pengetahuan siswa melalui tanya jawab. 

c. Guru menggunakan berbagai variasi pembelajaran dalam 

pendekatan jigsaw 

d. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil secara heterogen sesuai topik 

yang disajikan, kelompok tersebut dinamakan kelompok asal 

e. Setiap kelompok mendapatkan materi tekstual dari guru dan 

mengkajinya 

f. Siswa dibentuk dalam kelompok ahli, setiap kelompok ahli berasal 

dari masing-masing kelompok asal, sehingga dalam kelompok ahli 

mempelajari  berbeda-beda topik. 

g. Siswa yang terbentuk dalam kelompok ahli berdiskusi, hal ini 

diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan. 

h. Siswa kembali pada kelompok asal, untuk merefleksikan 

pengetahuan secara utuh yang mereka dapatkan saat mereka 

berdiskusi di kelompok ahli  

i. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual.  

j. Guru memberikan penghargaan pada kelompok hasil belajar 

individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  
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3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V di SDN I Karangmulyo 

dalam pembelajaran mata pelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, dapat memberikan 

manfaat secara teorits dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan peneliti dalam dunia pendidikan, dapat 

menjadi referensi bagi penelitian lain, serta meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia melalui penerapan pendekatan kooperatif tipe 

jigsaw dalam peningkatan interaksi pembelajaran. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu memberikan 

manfaat bagi 
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1. Siswa 

Dengan penerapan pendekatan kooperatif tipe jigsaw, siswa menerima 

pengalaman belajar yang bervariasi sehingga memberikan peningkatan 

interaksi dalam pembelajaran serta prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPS. 

 2 Guru          

Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw melalui pengembangan berbagai 

strategi pembelajaran mata pelajaran IPS. 

3. Lembaga 

Dengan menerapkan pendekatan kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan 

yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai standar 

nasional yaitu Student Active learning. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1. Interaksi Pembelajaran 

a. Pengertian 

Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan 

individu lain, dapat berlangsung secara fisik, non verbal, emosional, 

dan sebagainya. Readon (dalamAgus Suprijono, 2010:57) 

mengemukakan, komunikasi antar pribadi mempunyai enam ciri 

diantaranya: 

Interaksi kelompok memiliki ciri-ciri: 

1) Dilaksanakan atas dorongan berbagai faktor. 

2) Mengakibatkan dampak sengaja dan tidak sengaja. 

3) Kerap kali berbalas-balasan. 

4) Mengisyaratkan hubungan antar pribadi paling sedikit dua orang. 

5) Berlangsung dalam suasana bebas, bervariasi, dan berpengaruh. 

6) Menggunakan berbagai lambang yang bermakna.   

  Menurut Gillin dan Gilin (dalamHidayati, 2008:8-11)juga 

menyebutkan, bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang 

perorangan antara kelompok manusia maupun antara perorangan 

dengan sekelompok manusia.  
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Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan 

individu yang lain. Dialog interaktif (Interaksi sosial) adalah kunci dari 

semua kehidupan sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

Interaksi dapat berlangsung secara fisik, non verbal, emosional dan 

sebagainya.( Achmad Rifa’i , 2009:206). 

Menurut (Suryosubroto, 2006:156) mengemukakan interaksi 

pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta 

didik, peserta didik dengan peserta didik lainnya serta lingkungannya 

dalam suatu sistem pengajaran. Hal ini merupakan faktor penting dalam 

usaha mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik 

dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.  

2. Komponen Interaksi pembelajaran 

  Komponen-komponen dasar dalam interaksi pembelajaran adalah: 

a) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran haruslah dirumuskan secara jelas, sehingga proses 

interaksi berfungsi untuk menetapkan kemanakah tujuan pengajaran itu 

diarahkan. 

b) Materi Pembelajaran 

Pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan tingkatan siswa. Jelasnya 

bahan pelajaran merupakan isi dari interaksi. 
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c) Metode dan Alat Interaksi 

Komponen ini merupakan alat yang harus dipilih dan dipergunakan 

guru dalam menyampaikan meteri pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

d) Sarana 

Interaksi hanya akan terjadi bila ada sarana waktu, sarana tempat, dan 

berbagai sarana penunjang lainnya, sehingga terjadi interaksi yang baik. 

e) Evaluasi (Penilaian) 

Evaluasi perlu dilakukan sejauh mana pembelajaran yang diberikan 

dengan metode tertentu dan sarana yang telah adadapat mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan.  

  Manusia disamping makhluk pribadi juga merupakan makhluk 

sosial yang memiliki kepentingan dengan manusia yang lain. Menurut 

Simanjutak (dalam Soeparwoto, 2007:113) paling tidak ada tiga tempat 

penting dalam perkembangan hubungan sosial individu, dimulai dari 

rumah, teman sebaya dan sekolah. 

3. Tujuan Interaksi Pembelajaran  

  (Agus Suprijono, 2010:62). Aksentualisasi pembelajaran kooperatif 

adalah interaksi kelompok, hal ini bertujuan mengembangkan 

intelegensi interpersonal yang diantaranya berupa kemampuan untuk 

mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, watak, dan 

temperamen orang lain.Sedangkan ketrampilan sosial meliputi 
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kecakapan berkomunikasi, bekerja kooperatif, berkolaboratif dan 

solidaritas.  

Salah satu komponen dari pembelajaran kooperatif adalah Interaksi 

yang mendorong (promotive interaction), lebih baik lagi jika berupa 

interaksi tatap muka. Begitu guru berhasil membangun interpendensi 

positif, maka mereka perlu melanjutkan dengan memaksimalkan 

kesempatan bagi siswa untuk saling mendorong satu sama lain 

mencapai sukses dengan saling membantu,mendukung, menyemangati, 

dan menghargai usaha satu sama lain untuk belajar, (David W Johnson, 

2010:8). 

Interaksi Sosial sangat berguna untuk mempelajari berbagai 

masalah didalam masyarakat. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin 

terjadi kehidupan bersama terwujud dalam pergaulan.Hal ini di 

kemukakan oleh (Hidayati, 2008:8-11). 

4. Ciri-ciri Interaksi Pembelajaran 

(Agus Suprijono, 2010:60), Salah satu unsur pembelajaran 

kooperatif adalah interaksi promotif. Ciri-ciri interaksi promotif, 

diantaranya (a) saling membantu secara efektif dan efisien,(b) saling 

memberi informasi dan sarana yang diperlukan, (c) memproses 

informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, (d) saling 

mengingatkan, (e) saling membantu dalam merumuskan dan 

mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan 
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wawasan terhadap masalah yang dihadapi,(f) saling percaya dan 

memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.  

Salah satu bahan pengajaran pendekatan kooperatif adalah 

keterampilan interaktif. Menurut (Oemar Hamalik, 2006:139) 

menuliskan bahwa keterampilan interaktif pada dasarnya berbuat 

interaksi dengan orang lain, melakukan kegiatan secara jasmaniah 

kepada orang lain, mengandung kegiatan intelektual yakni berfikir 

mengenai hubungan dengan objek, orang, gejala, dan sebagainya. Hal 

ini dirumuskan dalam katagori taksonomi Bloom yaitu domain kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

Vygotsky (dalam Nabisi Lapono, 2008:142), mengembangkan teori 

belajar kognitivisme berdasarkan pemikiran bahwa budaya berperan 

penting dalam belajar seseorang. Budaya adalah penentu 

perkembangan, tiap individu berkembang dalam konteks budaya 

sehingga proses belajar individu di pengaruhi lingkungan, yang utama 

budaya keluarga, Interaksi dengan budaya sekeliling dan lembaga-

lembaga sosial sebagaimana orang tua, saudara sekandung individu dan 

teman sebaya yang lebih cakap sangat memberi sumbangan secara 

nyata pada perkembangan intelektual individu. 

5. Interaksi Edukatif 

Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah 

antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan 

pendidikan hal ini dikemukakan oleh Abu Achmadi 1985 (dalam 
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Syaiful Bahri, 2005:11). Dalam interaksi eduktif unsur guru dan anak 

didik harus aktif.Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan.  

6. Prinsip-PrinsipInteraksi Edukatif 

Dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagaian besar 

kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi 

edukatif agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Antara 

lain: 

a) Prinsip motivasi 

Guru dapat memberikan motivasi yang bervariasi pada peserta didik, 

motivasi ekstrinsik bisa dalam bentuk ganjaran, pujian, hadiah dan 

sebagainya. 

b) Prinsip berangkat dari presepsi yang dimiliki 

Guru memperhatikan pengalaman dan pengetahuan anak didik dalam 

setiap penjelasan yang diberikan, agar menumbuhkan interaksi edukatif 

yang optimal. 

c) Prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus 

tertentu 

    Mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran supaya 

memberikan arah tujuannya. 

d) Prinsip keterpaduan 

Memadukan pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain dalam 

mata pelajaran yang berbeda, dengan maksud dapat diorganisasikan 

oleh siswa. 
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e) Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi 

Peserta didik mampu memecahkan masalah yang dihadapi, agar 

memiliki sikap tanggap dan kreatif serta bersemangat untuk 

menyelesaikannya . 

f) Prinsip mencari, menemukan dan mengembangkan sendiri 

  Siswa kreatif dan aktif mencari dan menemukan sendiri informasi untuk 

menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik. 

g) Prinsip belajar sambil bekerja 

 Belajar sambil melakukan aktivitas, akan mendatangkan hasil yang lebih 

optimal bagi peserta didik. 

h) Prinsip hubungan sosial 

Belajar bersama mampu mengembangkan ketrampilan sosial pada diri 

peserta didik. 

i) Prinsip perbedaan individual 

Setiap individu memiliki perbedaan masing-masing, sehingga 

memerlukan strategi dalam pendekatannya. Hal ini dikemukakan oleh 

(Syaiful Bahri, 2005:63). 

7. Hakekat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Oemar Hamalik (dalam Hera lestari,                 

2009:7.3) merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Gagne, 

pembelajaran merupakan kumpulan proses yang bersifat individual, 
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yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah 

informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang.  

Jean Piaget dalam (Achmad Rifai, 2009:206), mengemukakan 

salah satu prinsip utama pembelajaran adalah belajar lewat interaksi 

sosial. Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

adanya interaksi diantara subyek belajar. Piaget percaya bahwa belajar 

bersama, baik diantara sesama anak-anak maupun orang dewasa akan 

membantu perkembangan kognitif mereka.  

(Agus Suprijono, 2010:13) menuliskan, pembelajaran berdasarkan 

makna lesikal berarti proses, cara, perbuatan, mempelajari yang 

diupayakan oleh guru sehingga terjadi dialog interaktif dengan peserta 

didik sebagai subyek pembelajaran dan guru menyediakan fasilitas 

belajar bagi peserta didiknya. 

(Nabisi lapono, 2008:125), Pembelajaran yang mendidik memiliki 

karakteristik, antara lain: 

a) Menekankan proses membelajarkan bagaimana belajar 

b) Mengutamakan strategi yang mendorong dan melancarkan proses 

belajar peserta didik 

c) Diarahkan untuk membantu peserta didik agar berkecakapan mencari 

jawab atas suatu persoalan atau pertanyaan. 

d) Bukan menyampaikan informasi langsung kepada peserta didik. 
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  Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan 

rasa senang kepada siswa sehingga membuat mereka asyik bernalar. 

Sebagaimana dikemukakan oleh William Anyers, ahli pendidikan dari 

Amerika dalam www.infodiknas.com. Guru yang baik dari sepuluh 

mitos guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan keasyikan 

siswa dalam belajar.Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai 

tujuan pembelajaran sesuai tuntutan kompetensi dasar. 

8. Hakekat Belajar 

a. Pengertian 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan tersebut adalah adanya perubahan 

tingkah laku, baik menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan 

belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah 

kegiatan belajar mengajar, menilai proses, dan hasil belajar, 

kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi 

hakikat belajar adalah perubahan. (Syaiful Bahri, 2006:10) 

(Nabisi Lapono, 2008:1.3) Untuk lebih memahami tentang 

mengaplikasikan belajar, dibawah ini akan diuraikan teori-teori belajar 

dengan aplikasinya, diantaranya: 

1) Teori Behaviorisme 
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Tokoh teori behaviorisme, antara lain J.B watson, Thorndike, dan B.F 

Skinner. Dalam teori ini menekankan pentingnya keterampilan dan 

pengetahuan akademik maupun perilaku sosial sebagai hasil belajar.  

2) Teori Humanisme 

Pelopor teori ini antara lain Abraham maslow dan Carl Rogers. 

Menurut teori humanisme, aktualisasi diri merupakan puncak 

perkembangan individu. Guru sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi 

tumbuhnya motivasi belajar secara intrinsik pada diri peserta didik. 

3) Teori Kognitivisme 

Menurut Piaget adalah belajar tidak harus berpusat pada guru/tenaga 

pendidik tetapi anak harus aktif. Oleh karenanya peserta didik harus 

dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Hal ini 

tentunya materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta 

didik dan menantang, sehingga mereka asyik terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

4) Teori Kontruktivisme 

Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan 

untuk membangun kembali pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimilikinya. 

Menurut (Oemar Hamalik, 2006:27), menuliskan bahwa belajar 

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.  

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari 
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itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan tingkah laku. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat 

beberapa unsur menurut Gagne (dalamAchmad Rifa’i, 2009:84) 

diantaranya: 

a) Peserta didik yang melakukan kegiatan belajar dengan menampilkan 

kinerja menunjukkan apa yang telah dipelajarinya, saling kait 

mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

b) Adanyarangsangan sehingga harus memfokuskan stimulus 

/rangsangan yang diminati, dengan tujuan peserta didik mampu 

belajar secara optimal. 

c) Peserta didik memiliki kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan 

dan sikap dari kegiatan belajar sebelumnya. 

d) Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong 

memberikan respon atau perubahan perilaku. 

Dari keempat unsur tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan 

belajar akan terjadi apabila terdapat interaksi, sehingga perilakunya 

berubah. Perubahan perilaku sebagai indikator bahwa peserta didik 

telah melakukan kegiatan belajar. 

9. Tujuan Belajar 

Menurut (Achmad Rifa’i, 2009:89), Dalam kegiatan belajar, tujuan 

yang harus dicapai oleh setiap individu memiliki peranan penting, yaitu: 
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a) Memberikan arah pada kegiatan peserta didik sehingga mampu 

menggunakan waktu seefisien mungkin. 

b) Untuk mengetahui kemajuan belajar sehingga bisa menentukan 

tindak lanjut yang nantinya diberikan kepada peserta didik. 

c) Sebagai bahan komunikasi, dengan tujuan peserta didik dan pendidik 

dapat mengkomunikasikan tujuan. 

  (Achmad Rifa’i, 2009:97) Mengemukakan juga, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan 

eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kesehatan, 

kemampuan intelektual, emosional serta kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkungannya. Menurut Gagne apa yang dipelajari oleh 

pembelajar ada lima yaitu: (1) informasi verbal, (2) kemahiran 

intelektual, (3) starategi kognitif, (4) kemahiran motorik, (5) sikap.  

10. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat 

dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: 

(1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa 

(student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 
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approach).http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekata

n-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/. 

11. Pembelajaran kooperatif  

a. Pengertian 

Menurut (Achmad Rifa’I, 2009:10), dalam pembelajaran 

kooperatifmenekankan peserta didik bekerjasama dalam kelompok kecil 

yang saling membantu agar pelaksanaannya efektif maka perlu 

memperhatikan dua hal, yaitu: (1) kelompok diberi penghargaan, 

sehingga anggota kelompok dapat memahami bahwa membantu orang 

lain demi kepentingan dirinya sendiri. (2) peserta didik 

bertanggungjawab untuk  membantu temannya yang lain dengan 

semangat walaupun mereka tidak memberikan kontribusi. 

Pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal terhadap masalah 

menyediakan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak 

dangkal kepada para siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. 

Metode-metode pembelajaran kooperatif secara khusus menggunakan 

kekuatan dari sekolah yang menghapuskan perbedaan dari latar 

belakang, ras, dan etnik siswa untuk meningkatkan hubungan antar 

kelompok, (Robert E Slavin,2010:102). 

Dari (Trianto, 2007:42) menuliskan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah sekelompok strategi pengajaran yang melibatkan 

siswa bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama, hal ini 

disusun untuk meningkatkan pertisipasi siswa, memfasilitasi siswa 
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dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan 

dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar dengan latar belakang yang berbeda. 

Dukungan teori Vygotsky (DalamAgus Suprijono, 2010:56) 

terhadap model pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar 

sebagai proses dialog interaktif, sedangkan pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran berbasis sosial (Interaksi sosial) yang merupakan 

kunci dari semua kehidupan sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan 

bersama tanpa adanya interaksi sosial. Pembelajaran kooperatif muncul 

dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

Menurut (Hidayati, 2008:30) mengemukakan, Coperative Learning 

atau sering disebut pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan, 

pembelajaran itu terfokus pada pertukaran informasi terstruktur antar 

siswa dalam kelompok yang bersifat sosial dan pembelajar bertanggung 

jawab akan tugasnya masing-masing. 

Ciri–ciri pembelajaran kooperatif adalah (1) saling ketergantungan 

positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual, (4) 

ketrampilan untuk menjalin hubungan pribadi. Oleh (Sugiyanto, 

2010:42). 

 

 



23 
 

 
 

12. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut teori Vygotsky (dalam Agus Suprijono, 2010:55), 

menekankan peserta didik mengkontruksi pengetahuan melalui interaksi 

sosial dengan orang lain. Dukungan teori Vygotsky terhadap model 

pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar sebagai proses dialog 

interaktif.  

Lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif, diantaranya: (1) 

Posittive Interdependence /saling ketergantungan positif, (2) Personal 

responsibility /tanggung jawab perseorangan, (3) Face to face promotive 

interaction /interaksi promotion, (4) Interpersonal skill /Komunikasi 

antar anggota, (5) Group Processing /pemrosesan kelompok. 

 Komponen pokok dalam pembelajaran kooperatif, untuk 

memungkinkan guru untuk: 

a) Menggunakan pelajaran dan kurikulum yang disusun secara 

kooperatif. 

b) Menyesuaikan pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

dengan kurikulum, mata pelajaran dan keadaan siswa. 

c) Mendiagnosa berbagai masalah yang mungkin dihadapi siswa dalam 

penyelesaiannya untuk meningkatkan keefektifan kelompok belajar. 

Hal ini dikemukakan oleh (David w Johnson, 2010:8) 

Didalam kelaskooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis 

kelamin suku/ras dan adanya saling membantu. Tujuannya adalah untuk 
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memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat aktif 

dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. (Trianto, 2007:41) 

(Sugiyanto, 2010:43) memaparkan, keuntungan menggunakan 

pembelajaran kooperatif diantaranya adalah: 

a) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

b) Memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial dan pandangan-pandangan. 

c) Memudahkan siswa untuk melakukan penyesuaian sosial. 

d) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

e) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

f) Membangun persahabatan yang bisa berlanjut hingga dewasa. 

g) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara 

hubungan saling membutuhkan, nantinya dapat diajarkan dan 

dipraktekkan. 

h) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

i) Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif. 

j) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang   

dirasakan lebih baik. 

k) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas 

sosial,agama, orientasi tugas. 
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13. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Teknik-teknik pembelajaran Cooperative learning, antara lain: 

a) Teknik mencari pasangan 

b) Bertukar pasangan 

c) Berpikir berpasangan berempat 

d) Keliling kelompok 

e) Jigsaw 

Teknik pembelajaran Cooperative learning tipe jigsaw, dapat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran membaca, menulis, 

mendengarkan, dan berbicara. Guru memperhatikan latar belakang siswa 

dan membantu mengaktifkan siswa agar pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Siswa saling bekerja sama dan saling membantu, mereka 

mempunyai kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

14. Penerapan Pendekatan Kooperatif TipeJigsaw 

Salah  satu  metode dalam  pembelajaran kooperatif adalah metode 

jigsaw. Metode ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan 

dari universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh slavin dan kawan-

lawan (dalam Trianto, 2007:56), Penerapan metode ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Kelas dibagi beberapa tim yang heterogen (home teams). 

b) Gurumembagi materi dalam bentuk teks, setiap siswa 

bertanggungjawab mempelajari sub bagian materi. 
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c) Siswa dibagi menjadi (expert group), yang berasal dari beberapa 

anggota dari home teams. Dan saling membantu mengkaji materi. 

d) Selanjutnya, siswa kembali pada home teams, para siswa dievaluasi 

secara individu. Dalam metode jigsaw versi Slavin, pemberian skor 

dilakukan seperti dalam metode STAD.  

Beberapa variasi tipe pembelajaran kooperatif diantaranya adalah 

jigsaw. Pembelajaran dengan tipe jigsaw diawali dengan pengenalan 

topik yang akan dibahas guru, kemudian guru membagi kelas dalam 

kelompok kecil sesuai topik secara heterogen. Disebut home teams 

(kelompok asal). Setelah masing-masing kelompok mengkaji topik, guru 

membentuk expert teams (kelompok ahli) Setiap kelompok ahli ada 

kelompok asal dari masing-masing topik. Selanjutnya mereka kembali ke 

kelompok asal setelah berdiskusi. Kemudian guru memberikan kuis 

secara individu.Tahap akhir pemberian penghargaan kelompok 

berdasarkan perolehan skor pribadi.Hal ini dikemukakan oleh (Agus 

Suprijono, 2010:89) 

15. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Menurut (Trianto, 2007:50), prinsip-prinsip pembelajaran dengan 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw antara lain: 

a) Tujuan kognitif dalam penyampaian informasi akademik sederhana. 

b) Memiliki tujuan sosial dengan ciri kerja kelompok dan kerjasama. 

c) Struktur tim kelompok yang heterogen dengan 5-6 orang anggota 

menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. 
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d) Topik dipilihkan oleh guru. 

e) Tugas utama siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli yang 

kemudian membantu anggota kelompok asal mempelajari materi itu. 

f) Penilaian bervariasi. 

16. Keterampilan Guru 

 Menurut (Syaiful Bahri, 2005:99) Dalam menjalankan tugasnya 

seorang guru harus dilengkapi keterampilan dasar mengajar, Beberapa 

keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru antara lain: 

a) Keterampilan bertanya 

Secara universal guru menggunakan keterampilan bertanya kepada 

siswa secara kelompok maupun individu, dengan tujuan membantu 

siswa lebih sempurna dalam menerima informasi. Kelancaran 

bertanya dengan memberikan pertanyaan yang logis dan relevan 

kepada siswa. Pemberian waktu untuk berpikir dapat merespon siswa 

berinteraksi dan meningkatkan variasi pertanyaan. Pindah gilir dalam 

bertanya dapat meningkatkan respon siswa secara langsung terhadap 

orang lain. 

b) Keterampilan memberi penguatan 

Dalam pemberian penguatan bisa berupa penguatan secara verbal, 

gestural, mendekati siswa ataupun hukuman yang kesemuanya 

memiliki tujuan dapat mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih 

baik.  
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c) Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi dalam proses belajar mengajar meliputi beberapa aspek 

diantaranya: gaya mengajar, penggunaan media dan bahan ajar, 

interaksi guru dengan siswa serta selalu memotivasi melalui eksplorasi 

sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 

d) Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan merupakan pemberian informasi secara lisan yang 

diberikan guru terhadap siswa dengan membimbing prinsip secara 

obyektif, melibatkan siswa memecahkan masalah, mengatasi 

kesalahpahaman siswa dan membimbing siswa mendapatkan bukti-

bukti dalam pemecahan masalah. 

e) Keterampilan membuka menutup pelajaran 

Komponen membuka dan menutup pelajaran meliputi: menimbulkan 

motivasi, memberi acuan berbagai usaha, mengaitkan materi dan 

merivew penguasaan pelajaran. 

f) Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan penghentian tingkah laku 

penyelewengan, mengatur siswa dan sarana pengajaran, 

mengembangkan hubungan guru dengan siswa dan pemberian 

penguatan. 

g) Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil 

Merupakan suatu proses yang melibatkan sekelompok individu dalam 

interaksi pembelajaran memiliki karakteristik yaitu: melibatkan 
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sekelompok individu yang heterogen, topik yang disesuaikan 

kemampuan siswa, mempersiapkan bahan diskusi untuk memberikan 

stimulasi siswa serta terlibat dalam evaluasi proses maupun hasil 

diskusi. 

h) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Aplikasi mengajar kelompok kecil dan perorangan diantaranya: 

mengadakan pendekatan secara pribadi, mengatur dan memonitor 

setiap kegiatan, member tutorial untuk meningkatkan siswa dalam 

belajar, serta pemberian penguatan secara verbal dan non verbal. 

(Sardiman, 2005:144) mengemukakan peranan pada diri guru dari 

kegiatan belajar mengajar secara singkat adalah sebagai berikut: 

 

1) Informator   

2) Organisator 

3) Motivator 

4) Inisiator 

5) Transmitor 

6) Fasilitator 

7) Mediator 

8) Evaluator 

  Dari  delapan peran guru diatas, dapat dijelaskan lebih lanjut 

sebagai    berikut: 

1) Informator 
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 Sebagai pelaksana cara mengajar informatif laboratorium, studi 

lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 

2) Organisator 

 Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus dan 

lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar, dapat tercapai efektivitas dan efesiensi dalam belajar pada 

diri sendiri. 

3) Motivator 

 Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan reinforcement 

untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga terjadi dinamika di 

dalam proses belajar mengajar. 

4) lnisiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. 

Sudah barang tentu ide-ide merupakan kreatif yang dapat dicontoh oleh 

siswa. 

5) Transmitor 

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 
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6) Fasilitator 

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan 

fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya saja 

dengan menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang 

sedemikian rupa, sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga 

interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. 

7) Mediator 

Guru sebagai dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar kemacetan 

dalam kegaitan diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia 

media. 

8) Evaluator 

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai 

otoriatas untuk menilai prestasi siswa dalam bidang akademis maupun 

tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana siswa itu 

berhasil atau tidak. 

Berdasarkan peran guru di atas, keterampilan guru harus selalu 

ditingkatkan agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran inovatif 

guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Apabila guru dapat 

melaksanakan perannya dengan keterampilan yang baik, maka kualitas 

kegiatan pembelajaran akan meningkat dan mendorong tercapainya 

prestasi belajar siswa yang diharapkan. 
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17. Prestasi Belajar   

Istilah hasil belajar berasal dari bahasa Belanda “prestatie,” dalam 

bahasa Indonesia menjadi prestasiyang berarti hasil usaha. Dalam 

literature, prestasi selalu dihubungkan dengan aktivitas tertentu. 

(Syaiful Bahri, 2005:23) menjelaskan bahwa prestasi belajar 

merupakan taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

di sekolah dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat 

memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes 

tertentu. Dalam proses pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil 

dari proses belajar mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, 

atau perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu.  

Prestasi belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas 

yakni untuk bermacam-macam aturan terhadap apa yang telah dicapai 

oleh siswa, misalnya ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes 

lisan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, dan sebagainya.  

Dalam tulisan ini hasil belajar yang dimaksudkan adalah dalam 

pengertian ulangan harian. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan 

dalam proses pembelajaran,untuk memantau kemajuan, melakukan 
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perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta 

didik. 

Benjamin S. Bloom (dalam Agus Suprijono, 2010:45) 

mengklasifikasi prestasi belajar dalam tiga ranah yaitu: ranah 

kognitif(cognitive domain), ranah afektif(affective domain), dan ranah 

psikomotor(psychomotor domain). Prestasi belajar dalam ranah kognitif 

terdiri dari enam kategori yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan 

sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Dan yang terakhir ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Hasil belajar yang diidentifikasi dalam tulisan ini 

mengacu pada ranah kognitif. 

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa suatu proses pembelajaran  

pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan seseorang yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam arti bahwa perubahan 

kemampuan merupakan indikator untuk mengetahui hasil prestasi belajar 

siswa. 

18.  Mata Pelajaran IPS 

a. Pengertian IPS 

IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin 

ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam 

nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial maupun ilmu 
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pendidikan. Istilah  IPS telah digunakan dalam kurikulum 1975. IPS 

adalah merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran 

ilmu-ilmu sosial.Hal ini lebih ditegaskan lagi bahwa IPS merupakan 

hasil kombinasi perpaduan dari sejumlah mata pelajaran geografi, 

ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik. ( Udin S, 2008: 

1.7). 

Pada dasarnya Mulyono Tj. (1980:8) memberi batasan IPS adalah 

merupakan suatu pendekatan interdsipliner (Inter-disciplinary 

Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan integrasi 

dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi 

budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan 

sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh (Saidiharjo 1996:4) 

bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau 

perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, 

sejarah, sosiologi, antropologi, 

politik.http://ekayaniswastika.blogspot.com/2011/10/pengertian-

ips.html 

Pendidikan IPS adalah penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan 

modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis 

untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam 

kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

Pancasila Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin 
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akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam 

kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

Pancasila.http://erna-ips.blogspot.com/2010/02/pengertian-ips.html 

19. Hakikat IPS 

Adalah telaah tentang manusia dan dunianya manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya, pendidikan 

IPS dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia masih relatif 

baru digunakan. Pendidikan IPS merupakan padanan dari Sosial 

Studies dalam kontek kurikulum di Amerika Serikat. Istilah tersebut 

pertama kali digunakan di AS pada tahun 1913 mengadopsi nama 

lembaga Sosial Studies yang mengembangkan kurikulum di AS 

(Sapriya,2009:14). 

 IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah dan 

menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari 

berbagai aspek kehidupan secara terpadu. (Hidayati, 2008:15) 

mengatakan pembelajaran pendidikan IPS menekankan pada unsur 

pendidikan dan pembekalan pada siswa, penekanan pembelajaran 

bukan sebatas pada upaya mencekoki atau menjejeli siswa dengan 

sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak pada 

upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang telah dipelajarinya 

sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni 
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kehidupan masyarakat lingkungan, serta sebagai bekal bagi dirinya 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.  

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komperhensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan dimasyarakat, dengan pendekatan 

tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai 

dari SD/MI sampai SMP. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia, ada beberapa 

bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial adalah: 

1) Sosiologi berkenaan dengan aspek antar hubungan manusia 

dalam kelompok. 

2) Psikologi sosial berkenaan dengan aspek kejiwaan manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

3) Ilmu hukum berkenaan dengan aspek norma, peraturan dan 

hukum. 

4) Ilmu politik berkenaan dengan kebijakan dan kesejahteraan 

sosial. 
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5) Ilmu pemerintahan berkenaan dengan aspek pemerintahan dan 

kenegaraan. 

6) Antropologi budaya berkenaan dengan aspek budaya. 

7) Ilmu sejarah berkenaan waktu dan ruang dengan aspek 

kesejarahan. 

8) Ilmu geografi berkenaan keruangan faktor antara faktor manusia 

dengan faktor alam dan lingkungan. 

9)  Ilmu ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia dan  kelangkaan. 

10)  Ilmu manajemen berkenaan dengan aspek pengelolaan,  

pengorganisasian, pengurusan, pengaturan. 

11)  Ilmu pendidikan berkenaan dengan aspek pendidikan. 

20. Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Untuk SD /MI, pengorganisan materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpadu (integrated ), artinya materi pelajaran di 

kembangkan dan di susun tidak mengacu  pada aspek kehidupan nyata 

(factual/real) peserta didik sesuai dengan karakter usia, tingkat 

perkembangan berfikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku, 

secara konseptual materi pelajaran IPS belum mencakup dan 

mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial, pembelajaran IPS SD di 

latar belakangi oleh pertimbangan bahwa di masa yang akan datang 

peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat.oleh karena 
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itu pembelajaran IPS SD di rancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi 

sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. (Sapriya,2009:194).  

21. Manfaat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Manfaat dari pelaksanaan pembelajaran IPS adalah agar peserta 

didik memilki kemampuan sebagai berikut: 

a) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan   

masyarakat dan lingkungan. 

b) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah,dam ketrampilan dalam kehidupan 

sosial.  

c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai- nilai social dan 

kemanusiaan 

d) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan 

internasional. 

Ruang lingkup pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mencakup 

beberapa aspek antara lain: 

a) Manusia, Tempat, dan lingkungan 

b) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

c) Sistem Sosial dan Budaya 
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d) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah) 

Mata pelajaran IPS di SD bertujuan agar siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi 

dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran sejarah bertujuan agar 

siswa mampu mengembangkan pemahaman tentang pengembangan 

masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini sehingga siswa 

memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air           

Hidayati (2008:16-2).  

Dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa gambar-

gambar dan alat peraga lainnya yang praktis dan mudah didapatkan  akan 

memudahkan  dalam proses pembelajaran, diharapkan siswa akan mudah 

memahami materi pembelajaran yang diajarkan. 

B. Kajian Empiris 

Agnes Bayu Oktaviani 2009,menyatakan dalam saran dan simpulan 

penelitiannya bahwa Pembelajaran Matematika melalui Model 

PembelajaranKooperatif Tipe Think Pair Square (TPS) dapat meningkatkan 

Interaksi siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. siklus I sebesar 

64,34%, siklus II sebesar 75,23% , yang dilaksanakan di SDN Pule I 

Wonogiri. 

Naila Riza Umami 2008,  Peningkataninteraksi belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran aktif (active learning) dengan teknik kartu 
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masalah here dalampembelajaran ekonomi di kelas X SMA Negeri 1 Srengat 

Blitar. Hasil penelitiannya menunjukkkan padainteraksisiswapada siklus I 

37,37 % , siklus II63,33. 

Kurniasari Retno Dewi (2010). Upaya Peningkatan Pemahaman 

Konsep dan Inetraksi siswa dalam Pembelajaran Biologi dengan 

Menggunakan Metode Group Resume pada Siswa Kelas VIIIF SMP Negeri 3 

Kartasura Tahun Pelajaran 2009/2010.Hasil penelitian tindakan kelas ini 

adalah adanya peningkatan pemahaman konsep dan interaksi siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yaitu siklus I 65%, siklus II 

77,5%, dan pada siklus III 92,5%.  

Guru dituntut untuk memberikan bimbingan dan panduan secara 

sungguh-sungguh kepada para siswanya.Pembelajaran dengan pendekatan 

kooperatif tipe jigsawmenuntut siswa untuk dapat berinteraksi secara positif 

antar sesama siswa aktif baik dalam kelompoknya maupun diluar 

kelompoknya, sehingga dapat tercipta suasana yang hidup dalam pembahasan 

setiap permasalahan yang dihadapi. Pembelajaran denganpendekatan 

kooperatif tipe jigsaw juga menantang siswa dalam mendukung proses 

pembelajaranyang akhirnya memunculkan gagasan dan keinginan siswa 

untuk mencari dan menemukan sendiri jalan keluar atau penyelesaian dari 

masalah–masalah yang dihadapi tanpa tekanan atau perintah guru. Disamping 

itu keberhasilannya juga dipengaruhi oleh beberapa tindakan guru antara lain:  
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a) Mengkondisikan siswa pada posisi yang selalu terjalinnya interaksi positif 

antara siswa satu dengan siswa yang lain, antara siswa dengan guru, antara 

guru dengan guru yang lain untuk menemukan kekurangan demi perbaikan 

bagi dirinya sendiri maupun bagi proses belajar mengajar berikutnya. 

b) Merencanakan pengajaran yang sebaik–baiknya termasuk dengan 

pembelajaran pendekatan kooperatif tipe jigsaw ini. 

c) Memperbanyak latihan untuk siswa dengan jenjang dari yang mudah lebih 

dahulu dan baru yang sukar.  

d) Mengoptimalkan penggunaan media inforrmasi internet yang sesuai. 

Langkah yang dilakukan dalam Penelitian tindakan kelas ini dapat 

dijadikan alternatif  dalam peningkatan kemampuan memecahkan  masalah 

dimana penelitian dilakukan di sekolah-sekolah lain, bila menemukan 

permasalahan yang sama. 

Dari kajian empiris tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kooperatif tipe jigsawdapat meningkatkan ketrampilan guru, 

interaksi pembelajaran dan prestasi belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

C. Kerangka Berpikir 

Pada kerangka berfikir di mulai dari kondisi awal yaitu pelaksanaan 

pembelajaran IPS yang tidak menggunakan metode pembelajaran sehingga 

interaksi pembelajaran kurang optimal. Penyampaian materi yang diberikan 
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guru juga tidak mendapatkan respon dari siswa sehingga berakibat perolehan 

nilai dibawah KKM.  

Untuk selanjutnya tahap proses diawali dengan pengkondisian siswa 

dan penyampaian materi diberikan oleh guru serta menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw diharapkan guru akan lebih kreatif dalam pembelajaran 

IPS, sehingga interaksi pembelajaran meningkat. Dengan adanya peningkatan 

interaksi pembelajaran maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, diperoleh alur berfikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Kondisi Awal 

 

 

 

 

Proses 

 

 

  Kondisi akhir 

 

Pelaksanaan pembelajaran IPS 

menggunakanpendekatan 

kooperatif tipe jigsaw 

1. Ketrampilan guru dalam 
pembelajaran kurang bervariatif 

2. Kurang optimalnya interaksi 
pembelajaran 

3. Pencapaian prestasi belajar 
pembelajaran IPS kurang 
optimal 

1. Keterampilan guru dalam 
pembelajaran IPS bervariatif 

2. Interaksi dalam pembelajaran 
IPS meningkat 

3. Prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS meningkat 

Siklus 1 

1. Guru mengenalkan topik 
2. Siswa dibagi menjadi 

kelompok kecil (team asal) 
3. Siswa mendiskusikan materi 

dari guru 
4. Siswa dibagi dalam Team ahli 

(yang berasal dari team asal) 
5. Siswa mendiskusikan lembar 

kerja siswa dengan materi 
keseluruhan 

6. Siswa kembali ke team asal 
dengan mengerjakan uji 
kompetensi secara kelompok 

7. Guru memberikan kuis secara 
individu 

8. Guru memberikan penilaian 

Siklus 2 

1. Guru mengenalkan topik 
2. Siswa dibagi menjadi 

kelompok kecil (team asal) 
3. Siswa mendiskusikan materi 

dari guru 
4. Siswa dibagi dalam team ahli 

(yang berasal dari team asal) 
5. Siswa mendiskusikan lembar 

kerja siswa dengan materi 
keseluruhan 

6. Siswa kembali ke team asal 
dengan mengerjakan uji 
k t i k l k
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iswa. 

 

Gambar 2 

Alur Kerangka Berpikir 

D.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian teori, kajian empiris dan kerangka 

berpikir diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut jika 

pembelajaran IPS menerapkan pendekatan kooperatif tipe jigsaw maka 

interaksi pembelajaran dapat meningkat dan prestasi belajar siswa di SDN 1 

Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal juga akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1Karangmulyo 

Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sebanyak 24 orang yang  terdiri dari 

8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan, dengan kemampuan dan 

karakteristik yang heterogen. 

B. Variabel Penelitian 

  Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa 

faktor yang diselidiki :  

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kooperatiftipe jigsaw. 

2. Interaksi dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatiftipe 

jigsaw. 

3. Prestasi belajar siswa kelas V di SDN I Karangmulyo dalam pembelajaran 

IPS dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. 

C. Prosedur / langkah-langkah penelitian 

 Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

dengan harapan sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut : 
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a) Menelaah materi pembelajaran konsep pembelajaran IPS serta 

menelaah indikator.  

b) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kooperatiftipe 

jigsaw. 

c) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar dan artikel 

pendukung. 

d) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis,dan lembar kerja siswa. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan interaksi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw, sertakamera untuk dokumentasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Melakukan tindakan sebagai langkah yang kedua merupakan 

realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan, rencana hanya 

merupakan angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan (Wardhani 

dan Wihardit, 2008: 24). 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam 3 

siklus. Namun apabila sebelum 3 secara klasikal prestasi belajar siswa 

sudah menunjukkan baik maka penelitian kelas akan dihentikan. 

3. Observasi 

 Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan 

data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai 
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alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi / keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki 

secara sistematik. http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/ pengertian-

observasi.html. Kegiatan observasi dilaksanakan secara 

kolaboratifdengan guru pengamat untuk mengamati proses dan hasil dari 

pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. 

4. Refleksi 

 Melakukan refleksi tidak ubahnya seperti berdiri di depan cermin 

untuk melihat kembali bayangan kita atau memantulkan kembali 

kejadian yang perlu dikaji. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan 

apa yang telah dicapai, apa yang belum bisa dicapai, serta apa yang perlu 

diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya (Wardhani dan Wihardhit, 

2008: 32).  

 Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu interaksi siswa dan 

keterampilan guru, serta pemahaman terhadap konsep pembelajaran IPS 

apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator 

kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat 

daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, 

kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut 

untuk siklus berikutnya. 
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D.  Siklus penelitian 

 Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus, setiap siklus dilakukan dua 

pertemuan. Adapun perencanaan siklus sebagai berikut: 

1. Siklus pertama 

a. Perencanaan 

1)  Mempersiapkan RPP dengan materi yang sudah ditetapkan dan 

telah dipersiapkan. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupabuku 

sumber, modul, dan gambar pendukung. 

3) Menyiapkan soal evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa. 

4) Membuat instrumen observasi siswa dalam penelitian dan kinerja      

guru dalam proses pembelajaran. 

5) Menyiapkan daftar nilai. 

b. Pelaksanaan 

Pertemuan I 

1) Eksplorasi 

a) Guru memberikan penjelasan singkat mengenai peninggalan 

sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam, serta 

menunjukkan contoh-contoh pada gambar. 

b) Membagi siswa dalam 6 kelompok, tiap kelompok 4 

orang. 
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c) Tiap kelompok berkumpul sesuai kartu dengan nomer yang 

sama dan warna yang berbeda. 

2) Elaborasi 

a) Tiap kelompok asal mempelajari bersama keseluruhan 

materi  sesuai dengan penjelasan dari guru. 

b) Perwakilan kelompok mendemonstrasikan dengan 

menempelkan kalimat sesuai kolom. 

c) Siswa yang memiliki kartu warna sama, berkumpul menjadi 

kelompok baru yang dinamakan kelompok ahli. 

d) Masing-masing kelompok ahli mengerjakan lembar kerja 

kelompok secara berkompetisi. 

e) Siswa kembali pada kelompok asalnya sesuai dengan nomer 

kartu mereka, dengan menyelesaikan sejumlah pertanyaan. 

3) Konfirmasi 

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b) Memberikan evaluasi dan penilaian secara individu yang 

mempengaruhi nilai kelompok asal. 
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Pertemuan II 

1) Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan mengenai sikap sebagai generasi bangsa 

dalam memperlakukan peninggalan sejarah pada masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. 

b) Siswa memberikan tanggapan mengenai penjelasan materi 

yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan. 

c) Siswa di bagi kelompok sesuai dengan aktivitas pada 

pertemuan pertama. 

2) Elaborasi 

a) Siswa menganalisa mengenai sikap menghargai 

peninggalan-peninggalan bersejarah  dengan mendiskusikan 

materi 

b) Siswa pada kelompok ahli mengelompokkan berbagai 

gambar dan menuliskan penjelasan dengan membuat 

kliping melalui media internet yang mereka dapatkan 

sebelumnya 

c) Siswa kembali ke kelompok asal dengan mencocokkan 

keterangan berdasarkan gambar yang sudah tersedia melalui 

demonstrasi. 
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3) Konfirmasi 

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b) Siswa mengerjakan uji kompetensi secara individu 

c) Memberikan pemantapan penjelasan kepada siswa. 

c.  Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw 

2) Melakukan pengamatan interaksi dalam pembelajaran IPS dengan 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw 

d.  Refleksi 

 1). Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus pertama 

 2). Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama 

 3). Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama 

 4).Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP dengan materi yang sudah ditetapkan dan telah 

dipersiapkan. 
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2) Mempersiapkan media berupa gambar pendukung. 

3) Menyiapkan soal evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati interaksi siswa 

dan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

1) Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan mengenai berbagai keaneragaman yang 

ada di Indonesia. 

b) Siswa memberikan tanggapan mengenai penjelasan materi 

yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan. 

c) Siswa di bagi kelompok sesuai dengan aktivitas pada siklus 

pertama. 

2) Elaborasi 

a) Siswa memberikan tanggapan serta saran dari 

permasalahankeragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. 

b) Siswa pada kelompok ahli mendiskusikan lembar kerja 

kelompok,menyelesaikan lembar kerja masing-masing 

dengan tema yang telah ditentukan.. 
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c) Siswa kembali ke kelompok asal dengan mencocokkan 

keterangan berdasarkan gambar yang sudah tersedia melalui 

demonstrasi. 

3) Konfirmasi 

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b) Siswa mengerjakan uji kompetensi secara individu 

c) Memberikan pemantapan penjelasan kepada siswa. 

Pertemuan II 

1) Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan mengenai berbagai keaneragaman yang 

ada di Indonesia. 

b) Siswa secara berkelompok mendapat tugas mencari gambar 

tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. 

c) Siswa di bagi kelompok sesuai dengan aktivitas pada 

pertemuan pertama. 

2) Elaborasi 

a) Siswa menjelaskan berbagai keanekaragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia dengan berdiskusi kelompok. 
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b) Siswa pada kelompok ahli mengelompokkan berbagai 

keragaman suku bangsa dan budaya yang terdapat di 

Indonesia dengan benar melalui media gambar. 

c) Siswa kembali ke kelompok asal untuk mencocokkan 

penjelasan berdasarkan gambar berbagai keragaman suku 

bangsa dan budaya yang terdapat di Indonesia. 

3) Konfirmasi 

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b) Siswa mengerjakan uji kompetensi secara individu 

c) Memberikan pemantapan penjelasan kepada siswa. 

c. Observasi 

1).  Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw 

2).   Melakukan pengamatan interaksi dalam pembelajaran IPS 

dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw 

d. Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua 

merencanakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. 
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E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

 a) Siswa 

Sumber data siswa dapat diperoleh dari hasil observasi ,wawancara dan 

hasil evaluasi yang diperoleh secara sistematik baik selama pelaksanaan 

siklus pertama serta pelaksanaan pada siklus kedua.  

 b)  Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi terhadap keterampilan 

guru yang dilakukan dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw 

c) Data dokumen 

  Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan. 

d) Wawancara 

Sumber data yang berupa wawancara berasal dari wawancara guru dan 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw serta untuk mengetahui kesulitan-kesulitan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

 

 



55 
 

 
 

2.Jenis Data 

 a) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan 

siswa dalam memahami konsep pembelajaran IPS 

 b) Data Kualitatif 

 Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar observasi interaksipembelajaran, keterampilan guru, dan 

wawancara dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe 

jigsaw 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes, observasi,dokumentasi, wawancara. 

a) Metode Tes 

Menurut (Zainul dan Mulyana, 2007:12) tes dapat didefinisikan 

sebagai suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang 

direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan 

atau psikologik tertentu dan setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut 

mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar, dan apabila 

tidak memenuhi ketentuan tersebut maka jawaban dianggap salah. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pengurangan dalam pembelajaran 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. 
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b) Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan disertai penca-tatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006: 104). Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa 

dan guru dalam materi pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif 

tipe jigsaw. 

c) Metode Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu. Metode dokumentasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk melihat kembali hasil yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

d) Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara (Fathoni, 2006: 105). Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. 
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4. Teknik Analisis Data 

a) Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa diperoleh dari kegiatan 

evaluasi tes dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan dan 

pemahaman materi dengan menghitung nilai rata-rata, adapun rumusnya 

sebagai berikut: 

_
  =  

∑
Σ

 

 

Keterangan :
  _
  = nilai rata-rata 

  ΣX = semua nilai 

 Σn  = banyak data                  (Zaenal Aqib, 2010:40) 

Adapun untuk menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

dengan rumus sebagai berikut: 

          P = Σ    
Σ  

 x 100% 

Keterangan :  = presentase ketuntasan belajar klasikal 

  ∑     

 ∑  (Zaenal Aqib, 2010:41) 

Hasil perhitungan dirujuk dengan kriteria ketuntasan belajar klasikal 

yang dikelompokkan dalam dua katagori tuntas dan tidak tuntas. 
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Tabel 2 

Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Kriteria ketuntasan Klasifikasi 

≥ 75% Tuntas 

≤ 75% Tidak Tuntas 
 

Hasil belajar siswa dirujukkan dengan ketuntasan belajar individua      

yang dikelompokkan dalam dua katagori tuntas dan tidak tuntas. 

Tabel 3 

Kriteria Ketuntasan Belajar Individu 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

≤ 65 Tidak Tuntas 
KKM IPS SDN 1 Karangmulyo Tahun 2010/2011 

 

b) Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi interaksipembelajaran dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kooperatif tipe jigsawserta wawancara dianalisis dengan analisa 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Untuk data kualitatif, hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria deskriptif prosentase yang dikelompokkan dalam 4 kategori; 

yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang, sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Klasifikasi Kategori Tingkatan dan Persentase 

Kriteria Persentase 
Sangat baik 82% - 100% 

Baik  63%- 81% 
Cukup 44% - 62% 
Kurang 25% - 43% 

 

E.  Indikator Keberhasilan 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw  meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik, perolehan persentase  63%- 81%. 

2) Interaksi dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe 

jigsaw meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik, perolehan 

persentase  63%- 81%. 

3) 75% siswa kelas V SD Negeri Karangmulyo Kecamatan Pegandon 

Kabupaten Kendal mengalami ketuntasan individu sebesar ≥ 65  

dalam memahami pembelajaran IPS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Pra siklus 

Pra siklus menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada awalnya 

rerata nilai yang diperoleh masih dibawah kriteria ketuntasan minimal 

yaitu ≤ 65,  siswa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 6 siswa dan 

siswa yang belum tuntas ada 16 siswa. Rendahnya hasil belajar siswa 

dikarenakan cara guru dalam mengajar masih terbilang kurang variatif, 

membosankan dan pembelajaran masih terpusat pada guru, sehingga 

pembelajaran menjadi tidak menarik dan mengakibatkan  siswa cenderung  

bosan serta fasilitas yang kurang mendukung seperti buku sumber, media 

belum dimanfaatkan dengan baik, dan tidak adanya lembar kerja siswa 

sehingga interaksi pembelajaran kurang maksimal.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka peneliti melakukan 

perbaikan tindakan,  peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat. Dalam 

hasil penelitian yang dilakukan meliputi hasil tes dan nontes hasil 

penelitian ini diperoleh dari siklus I dan siklus II,  yang  merupakan hasil 

belajar siswa dari tes evaluasi yang dilakukan setelah pembelajaran IPS 

dengan menggunakan pendekatan jigsaw. Penelitian pada siklus I dan 

siklus II diperoleh hasil dari evaluasi dengan menggunakan data 
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kuantitatif, dalam penyajian data, dari evaluasi berupa tabel dan diagram 

selanjutnya dianalisis  dan disajikan dalam bentuk  deskripsi data kualitatif 

2. Deskripsi Hasil Pelaksanaan  Tindakan Siklus I 

Dalam siklus I dilaksanakan dalamdua petemuan, kedua pertemuan 

tersebut menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Pelaksanaan siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

refleksi dan revisi.Adapun siklus I dapat dijabarkan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi 

Peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam. 

2) Mempersiapkan sumber dan media gambar berupa buku sumber, 

modul dan gambar pendukung.  

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi ini 

ada 2 macam, yaitu lembar keterampilan guru dan lembar interaksi 

pembelajaran. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa dan soal evaluasi untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah mempelajari materi. 
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2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus I ini dilaksanakan di SDN 1 Karangmulyo 

pelaksanaan meliputi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertemuan 1 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, dan pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2011 dikelas V semester I mata 

pelajaran IPS dengan alokasi waktu 3 x 35 (menit). Adapun 

pelaksanaan siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 masih dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sama, namun yang 

membedakan adalah indikator pencapaian kompetensi. Kegiatan siklus I 

adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal ini guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas melalui peta konsep beserta tujuan pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberi apersepsi yaitu dengan memberi 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian 

guru menginformasikan cara belajar dengan menggunakan 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw. 

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru menyampaikan 

penjelasan singkat mengenai peninggalan sejarah pada masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. Siswa mendengarkan dan 

sesekali menulis penjelasan dari guru. Dalam pembelajaran 
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nampak siswa memperhatikan dengan seksama walaupun ada 

beberapa siswa nampak sedikit tidak semangat mengikuti 

pembelajaran. Dalam hal ini  guru  memberi teguran dan 

peringatan kepada siswa tersebut agar bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pelajaran, dengan menegur dan memberikan beberapa 

pertanyaan tentang materi yang sedang diajarkan, dengan tujuan 

perhatian siswa tertuju pada materi pembelajaran kembali. Sesekali 

siswa memberikan tanggapan mengenai materi yang belum mereka 

pahami. Kemudian guru membagi siswa dalam 6 kelompok yang 

masing-masing kelompok di bagikan kartu dengan nomer yang 

sama, hal ini dimaksudkan agar mudah mengenali identitas, 

kelompok ini dinamakan kelompok asal, setiap kelompok terdiri 

dari 4 orang siswa dengan empat macam warna. Kemudian dalam 

tahap elaborasi siswa dalam kelompok asal diberi tugas untuk 

menyelesaikan bersama lembar kerja siswa. Setelah perwakilan 

kelompok mempresetasikan hasil diskusinya, dilanjutkan dengan 

pengelompokan kelompok ahli dengan cara masing-masing warna 

yang sama berkumpul atau berkelompok menjadi satu tempat, yang 

dinamakan kelompok ahli. Siswa belajar bersama mendiskusikan 

lembar kerja siswa, secara berkompetisi. Setelah selesai siswa 

kembali pada kelompok asalnya untuk masing-masing perwakilan 

dari kelompok untuk maju kedepan menempelkan kalimat sesuai 

dengan kolom yang tersedia. Selanjutnya guru melaksanakan 
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kegiatan konfirmasi, guru memberikan tanggapan dari diskusi 

kelas dan memberikan penguatan secara lisan. Siswa melakukan 

refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar dan guru memberi 

motivasi agar siswa lebih berpartisipasi aktif. Setelah itu guru 

mengadakan evaluasi mandiri untuk menentukan nilai setiap siswa, 

setiap nilai yang didapat siswa mempengaruhi skor kelompok. 

Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk 

mengontrol  dan memonitoring proses belajar kelompok. Beberapa 

anggota kelompok masih ada yang ramai dan mengerjakan sendiri-

sendiri, melihat hal ini guru menjelaskan agar siswa bekerjasama 

untuk menyelesaikan tugas kelompok. Serta memberi motivasi 

bahwa belajar dengan cara berkelompok itu memudahkan kita 

untuk belajar. 

3. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan ini guru memberikan umpan balik kepada 

siswa dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan memberi 

masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya 

guru bersama siswa menyimpulkan materi dan guru memberikan 

tindak lanjut dengan merencanakan remidial dan pengayaan serta 

menyampaikan informasi materi pelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 
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3) Deskripsi Pengamatan Proses Pembelajaran Siklus I 

1. Observasi ketrampilan Guru 

Pengamatan keterampilan guru pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 Tabel 4 

 Hasil pengamatan keterampilan guru siklus I. 

 Pertemuan 1(P1) dan pertemuan 2(P2) 

No Aspek Keterampilan Guru 
Menggunakan Pendekatan Jigsaw 

Hasil Yang 
Dicapai 

P1 P2 

1 Membuka pelajaran 3 3 

2 Menjelaskan pelajaran 2 3 

3 
Memberikan variasi dan penggunaan 

pendekatan  jigsaw 
2 3 

4 Mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompok jigsaw 
2 2 

5 Memberi penguatan  2 3 

6 Mengelola kelas  3 3 

7 Membimbing diskusi dalam kelompok 

jigsaw 
2 2 

8 Memberi pertanyaan 2 3 

9 Mengajar dalam kelompok jigsaw 2 3 

10 Menutup pelajaran 2 2 

Jumlah 22 27 

Rata-rata 2.2 2.7 

Presentase 55% 67% 

Kategori Cukup Baik 
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Tabel diatas menunjukan hasil keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui pendekatan kooperatif tipe jigsaw pada 

siklus 1 pertemuan pertama dan pertemuan ke dua menunjukkan 

hasil keterampilan yang dicapai pada pertemuan pertama adalah 

jumlah nilai 22, rata-rata nilai 2,2 dengan persentase 55%. Hasil 

analisis kualitatif diatas tentang keterampilan guru tersebut 

termasuk dalam kategori cukup. Artinya keterampilan guru siklus 

I pada pertemuan pertama masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan hasil yang diharapkan.  

Hasil pertemuan kedua menunjukkan jumlah nilai adalah 

27, rata-rata nilai 2,7 dengan persentase 67%. Pada pertemuan 

kedua ini termasuk dalam kategori baik, akan tetapi keterampilan 

guru pada pertemuan kedua ini perlu diadakan perbaikan supaya 

pada siklus berikutnya mendapat hasil sesuai yang diharapkan. 

2. Observasi interaksi pembelajaran  

Pengamatan interaksi pembelajaran pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel  dibawah ini. 

Tabel 5  

Hasil pengamatan interaksi pembelajaran siklus I 

Pertemuan pertama (P1) dan pertemuan kedua (P2) 

No Aspek Penilaian 
Hasil yang 

Dicapai 
P1 P2 

1 Pola interaksi pembelajaran 2 3 
2 Ciri-ciri interaksi pembelajaran 2 2 



67 
 

 
 

3 Faktor interaksi pembelajaran dari 
guru 

3 3 

4 Faktor interaksi pembelajaran dari 
siswa 

2 2 

5 Faktor interaksi pembelajaran dari 
kurikulum 

2 3 

6 Faktor interaksi pembelajaran dari 
lingkungan 

2 2 

7 Pengelolaan  interaksi 3 3 
8 Komponen-komponen interaksi 2 2 
9 Interaksi dalam kelompok jigsaw 

(kelompok asal) 
3 3 

10 Interaksi dalam kelompok jigsaw 
(kelompok ahli) 

2 2 

11 Peran guru dalam interaksi 
pembelajaran 

3 3 

12 Prinsip-prinsip interaksi 
pembelajaran 

2 3 

13 Prinsip-prinsip interaksi 
pembelajaran (pemecahan masalah) 

2 2 

14 Prinsip-prinsip interaksi 
pembelajaran (prinsip mencari, 
menemukan dan mengembangkan 
sendiri) 

1 2 

15 Tingkah laku interaksi 
pembelajaran  

3 3 

16 Interaksi kelompok 2 2 
17 Keterampilan sosial  2 2 

Jumlah 38 41 
Rata-rata 2.2 2.4 
Presentase 55 % 60% 

Kriteria Cukup  Cukup 
 

Selama kegiatan interaksi pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS berlangsung interaksi pembelajaran diamati oleh teman sejawat 

dengan menggunakan instrumen. 
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Tabel diatas menunjukan hasil pengamatan interaksi dalam 

pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama, jumlah nilai 38, rata-

rata nilai 2,2 dengan persentase 55%. Dari pertemuan pertama 

tersebut belum sepenuhnya mendapat kriteria sesuai yang diharapkan 

dengan kriteria cukup.  

Selanjutnya dari tabel diatas menunjukkan hasil pengamatan 

interaksi dalam pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 mendapat 

kriteria cukup. Dengan nilai yang dicapai yaitu 41 rata-rata nilainya 

yaitu 2,4 dengan persentase 60%. 

3. Analisis Prestasi Belajar  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua mengenai hasil belajar IPS materi 

peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw diperoleh data 

prestasi belajar sebagai berikut:  

Tabel 6 

Analisis Prestasi Belajar Siklus I  

Pertemuan pertama (P1) dan pertemuan kedua (P2) 

 

Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

Kualifikasi 
P 1 P 2 P 1 P 2 

80 0 1 0 4.16% Tuntas 
75 3 4 12.5% 16.67% Tuntas 

70 3 4 12.5% 16.67% Tuntas 
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4) Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus I ini lebih difokuskan pada 

masalah yang muncul selama tindakan. Berdasarkan deskripsi data 

siklus I pertemuan pertama dan kedua, maka dalam pembelajaran 

ditemukan permasalahan sebagai berikut : 

a) Guru perlu mengkaji dan memahami serta mengembangkan lagi 

keterampilan yang akan diterapkan pada proses pembelajaran seperti 

pengelolaan kelas menyampaikan materi dengan menggunakan 

contoh-contoh yang lebih relevan. 

b) Siswa perlu termotivasi dalam belajar sehingga siswa mampu 

memaparkan pendapatnya dan dapat tercipta interaksi pembelajaran 

dengan baik. 

c) Guru perlu memperhatikan lagi tahapan, komponen, serta (prinsip 

pemecahan masalah dan prinsip mencari, menemukan dan 

mengembangkan sendiri) dalam proses interaksi. 

d) Guru saat mengajar dalam kelompok jigsaw  masih belum maksimal, 

sehingga masih ada kelompok yang kurang aktif saat mengerjakan 

tugasnya. 

e) Hasil tes tertulis dari evaluasi siklus I pertemuan kedua terdapat 

62,50 atau 15 siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan37,50% 

atau 9 siswa belum mengalami ketuntasan. Nilai tertinggi 79 

sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 55 sebanyak 3 siswa. Sehingga 

ketuntasan belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 
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5) Revisi  

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, ada beberapa hal 

yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh peneliti untuk melaksanakan 

siklus II yaitu: 

a) Guru harus lebih tegas terhadap siswa. 

b) Guru perlu mengkaji dan memahami serta mengembangkan lagi 

keterampilan yang akan diterapkan pada proses pembelajaran 

seperti pengelolaan kelas dalam penyampaian materi dengan 

mengaitkannya kedalam lingkungan kemasyarakatan sehingga 

keterampilan guru dalam mengajar dapat berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. 

c) Guru harus lebih memotivasi dan membangkitkan semangat serta  

keberanian siswa untuk bertanya, mengungkapkan pendapatnya 

sehingga siswa mampu memaparkan pendapatnya dan dapat 

tercipta interaksi pembelajaran dengan baik. 

d) Guru perlu memperhatikan dan meningkatkan lagi tahapan atau 

proses interaksi yang akan terlaksana sehingga interaksi 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

e) Guru perlu memperhatikan lagi dalam perhatian dan bimbingan 

kepada kelompok sehingga pada kegiatan belajar didalam 

kelompok jigsaw dapat berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

f) Hasil tes menunjukkan siswa belum mengalami ketuntasan yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka dari itu guru perlu 
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meningkatkan lagi hasil belajar siswa ke siklus berikutnya sehingga 

hasil belajar siswa mencapai kriteria ketuntasan yang diinginkan. 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1) Perencanaan 

  Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II ini masih tetap 

akan melaksanakan tindakan utama seperti di siklus I, yaitu 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pada siklus II 

ini ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan pada siklus I. adapun perbaikan dalam 

pelaksanakan tindakan pembelajaran siklus II meliputi : 

a) Guru harus berhasil membangun interpedensi positif terhadap 

siswa, sehingga mampu memaksimalkan interaksi sosial siswa. 

b) Guru perlu memperhatikan lagi tahapan atau proses interaksi yang 

akan terlaksana sehingga interaksi pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Guru meningkatkan pengkondisian kelas, sehingga 

interaksi pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diinginkan. 

c) Guru masih jarang memberikan rangsangan agar siswa mau aktif  

berfikir, dan bertanya. Rangsangan-rangsangan itu dapat dilakukan 

guru sesering mungkin dengan kata-kata yang halus, memberikan 

pertanyaan, merayu dan wajah berseri 

d) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik 

dalam berdiskusi dengan anggota kelompoknya maupun dalam 
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mempresentasikan hasil dan memberikan motivasi pada siswa agar 

tidak takut bertanya dan mengeluarkan pendapat 

e) Menyusun kembali RPP dengan materi Keragaman suku dan 

budaya di Indonesia. 

6. Mempersiapkan kembali sumber dan media pembelajaran  

7. Menyiapkan alat evaluasi  

8. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan interaksi dalam pembelajaran pada siklus II. 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus II ini dilaksanakan di SDN 1 Karangmulyo 

dengan dua pertemuan. Pelaksanaan siklus II pertemuan pertama pada 

hari Kamis tanggal 10 November 2011, dan pelaksanaan pertemuan 

kedua pada hari Senin tanggal 14 November 2011  kelas V semester I 

mata pelajaran IPS dengan alokasi waktu 3 x 35 (menit). Adapun 

kegiatan pertemuan pertama dan kedua hampir sama hanya saja yang 

membedakan adalah Indikator pencapaian kompetensi, kegiatan siklus 

II adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal ini Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam pembelajaran selanjutnya guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Guru menegaskan kembali  cara belajar dengan 

pendekatan jigsaw dan guru memberikan apersepsi ”Anak-anak, 

coba ingat kembali pelajaran kelas 4, saat itu kamu sudah dapat 
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menjelaskan arti BhinnekaTunggal Ika, coba siapa yang tahu apa arti 

semboyan bangsa kita?”. Siswa di ajak untuk bernyanyi bersama 

lagu “ Satu Nusa Satu Bangsa” 

2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti ini meliputi eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Adapun langkah-langkah eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dapat dijelaskan sebagai berikut : langkah-langkah 

eksplorasi, guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan dan 

siswa benar-benar siap menerima dan memperhatikan penjelasan 

materi dari guru dengan mempertimbangkan kecepatan intonasi 

suara dan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya guru 

menarik pertanyaan kepada siswa dan memberi rangsangan kepada 

siswa untuk bertanya. Selanjutnya kegiatan elaborasi Langkah-

langkahnya, guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang 

disebut kelompok asal yang beranggotakan 4 siswa, sebagai identitas 

kelompok guru membagikan kartu yang berbeda warna, setiap siswa 

mendapatkan kartu yang bertuliskan angka 1-6. Selanjutnya guru 

membagi lembar kerja kelompok sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok asal mendapat 

tugas yang berbeda, selanjutnya guru membimbing dan memonitor 

jalannya diskusi. Kemudian masing-masing siswa yang memiliki 

warna kartu yang sama berkumpul menjadi satu kelompok ahli atau 

siswa yang memiliki tugas yang sama berkumpul menjadi satu 
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kelompok. Kelompok ini dinamakan kelompok ahli. Siswa belajar 

bersama untuk menjadi tim ahli sesuai dengan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya, guru menugaskan bagi semua anggota 

kelompok ahli untuk memahami serta dapat menyampaikan 

informasi yang telah dipahami dari dikelompok kelompok asal. 

Apabila tugas telah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli guru 

menugaskan masing-masing siswa kembali ke kelompok asal. 

Selanjutnya guru memberikan lembar demonstrasi, siswa dari 

perwakilan kelompok untuk mengerjakan didepan kelas secara 

keseluruhan materi. Pada tahap Konfirmasi Langkah-langkahnya 

yaitu guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Dalam 

kegiatan ini pertanyaan dari siswa meningkat dan setelah itu guru 

memberi penguatan berupa kata-kata “pintar, bagus dan dengan 

acungan jempol tangan”. Kegiatan yang terahir yaitu guru 

mengadakan evaluasi untuk menentukan nilai pada setiap individu 

siswa dalam siklus II ini.  

Selama proses pembelajaran tidak lupa guru berkeliling kelas 

untuk mengontrol dan memonitoring serta memberi arahan dalam 

proses belajar kelompok. Dalam siklus II ini tampak pengondisian 

kelas sudah jauh lebih baik. Sesekali guru menjelaskan agar siswa 

mau bersosialisasi bekerjasama untuk menyelesaikan tugas 

kelompok sehingga pekerjaan menjadi mudah dikerjakan dan 

memudahkan kita untuk belajar. 
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3) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan ini guru memberikan umpan balik kepada 

siswa dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan memberi 

masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya guru 

bersama siswa menyimpulkan materi, memberikan tindak lanjut 

berupa perbaikan bagi siswa yang nilainya masih dibawah kritera, 

sedangkan pengayaan bagi siswa yang mendapatkan nilai bagus. 

Dengan maksud siswa semakin terasah kemampuannya, serta 

senantiasa memberikan motivasi siswa untuk selalu giat belajar. 

3) Deskripsi Pengamatan Proses Pembelajaran Siklus II 

Data observasi penelitian ini berasal dari hasil pengamatan 

observer (pengamat) yaitu pengamatan keterampilan guru dalam 

mengajar dan pengamatan terhadap interaksi dalam pembelajaran pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua dengan instrumen. Data lain 

berasal hasil wawancara setelah menggunakan pendekatan kooperatif 

tipe jigsaw. 

a) Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi dan setelah dilakukan analisis 

pada siklus II maka pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 8 

 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

                 Pertemuan 1(P1) dan pertemuan 2(P2) 

No Aspek keterampilan guru dan 
menggunakan pedekatan jigsaw 

Hasil yang 
dicapai 

P1 P2 

1 Membuka pelajaran 4 4 

2 Menjelaskan pelajaran 3 4 

3 
Memberikan variasi dan penggunaan 
pendekatan  jigsaw 

3 3 

4 
Mengorganisasikan siswa kedalam 
kelompok jigsaw 

3 4 

5 Memberi penguatan 3 3 

6 Mengelola kelas 3 3 

7 
Membimbing diskusi dalam kelompok 
jigsaw 

3 4 

8 Memberi pertanyaan 3 3 

9 Mengajar dalam kelompok jigsaw 3 4 

10 Menutup pelajaran 3 4 

Jumlah 31 36 

Rata-rata 3.1 3.6 

Presentase 77% 90% 

Kategori Baik Sangat 
Baik 

Tabel diatas menunjukan hasil keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui pendekatan kooperatif tipe jigsaw pada siklus 

II pertemuan pertama berjumlah 31 dengan persentase 77% dan rata-
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rata nilai 3,1. Hasil analisis kualitatif diatas tentang keterampilan 

guru tersebut termasuk dalam kategori baik. Namun pada pertemuan 

pertama tersebut perlu diperbaiki lagi supaya mendapat hasil yang 

lebih baik lagi. 

Hasil pertemuan kedua menunjukkan jumlah nilai adalah 36 

dengan persentase 90% dan rata-rata nilai 3,6. Pada pertemuan kedua 

ini termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini pencapaian hasil 

sudah menunjukkan peningkatan jauh lebih baik dari pertemuan 1, 

namun sebaiknya selalu dilakukan peningkatan untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang maksimal dan bermakna. 

b) Observasi interaksi pembelajaran  

Berdasarkan hasil observasi dan setelah dilakukan analisis di 

siklus II pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua maka 

diperoleh data dalam interaksi pembelajaran sebagai berikut : 

Tabel 9 

 Hasil pengamatan interaksi pembelajaran siklus II 

Pertemuan 1 (P1) dan pertemuan 2 (P2) 

No Aspek penilaian 

Hasil yang 

dicapai 

P1 P2 

1 Pola interaksi pembelajaran 3 4 

2 Ciri-ciri interaksi pembelajaran 3 4 

3 Faktor interaksi pembelajaran dari 3 4 
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guru 

4 
Faktor interaksi pembelajaran dari 

siswa 
3 4 

5 
Faktor interaksi pembelajaran dari 

kurikulum 
3 4 

6 
Faktor interaksi pembelajaran dari 

lingkungan 
3 3 

7 Pengelolaan  interaksi 3 4 

8 Komponen-komponen interaksi 3 4 

9 
Interaksi dalam kelompok jigsaw 

(kelompok asal) 
4 4 

10 
Interaksi dalam kelompok jigsaw 

(kelompok ahli) 
4 4 

11 
Peran guru dalam interaksi 

pembelajaran 
4 4 

12 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran 3 4 

13 
Prinsip-prisip interaksi pembelajaran 

(pemecahan masalah) 
3 4 

14 

Prinsip-prisip interaksi pembelajaran 

(prinsip mencari, menemukan dan 

mengembangkan sendiri) 

3 4 

15 Tingkah laku interaksi pembelajaran  3 4 

16 Interaksi kelompok 3 4 

17 Ketrampilan sosial  3 4 

Jumlah 54 65 

Rata-rata 3.1 3.8 

Presentase 79% 95% 

Kriteria Baik  
Sangat 

Baik  
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Selama kegiatan interaksi pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS berlangsung pada siklus II, interaksi pembelajaran diamati oleh 

teman sejawat dengan menggunakan instrumen pengamatan. 

Tabel diatas menunjukan hasil pengamatan interaksi dalam 

pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama. menunjukan bahwa 

hasil yang dicapai pada pertemuan 1 dengan jumlah nilai 54 dengan 

persentase 79% dan rata-rata nilai 3,1 hasil menunjukkan bahwa 

pada pertemuan pertama menunjukkan kriteria baik. Sedangkan  

pada pertemuan kedua mendapat kriteria sangat baik. Dengan nilai 

yang dicapai yaitu 65 dengan persentase 95%  dan rata-rata nilainya 

yaitu 3,8. 

c) Analisis Prestasi Belajar 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II mengenai prestasi 

belajar IPS pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua dengan 

menggunakan pendekatan  kooperatif tipe jigsaw diperoleh data 

prtestasil belajar sebagai berikut  

 

Tabel 10 

Analisis Prestasi Belajar Siklus II 

Pertemuan 1 (P1) dan pertemuan 2 (P2) 

Nilai 
Frekwensi Frekuensi Relatif 

(%) Kualifikasi 
P I P II P I P II 

100 - 1 0% 4.16% Tuntas 
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Tabel 11 

             Statistika Data Prestasi Belajar Siklus II 

              Pertemuan 1(P1) dan Pertemuan 2 (P2) 

 

No 

 

Kriteria 
Hasil yang di capai 

P1 P2 Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Rata-rata nilai  

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Siswa tuntas indivual 

Siswa tidak tuntas individual 

70,4 

87 

55 

16 

8 

74,4 

96 

55 

20 

4 

72,4 

91,5 

55 

18 

6 

 

Menurut data tabel diatas rata-rata nilai yang diperoleh 

sebesar 72.4, nilai tertinggi yang dapat dicapai 96 pada pertemuan 2 

dan nilai terendah 55. Sedangkan siswa yang tuntas secara individual 

pada pertemuan pertama 16 siswa, pada pertemuan kedua terjadi 

peningkatan sebanyak 20 siswa, Ketidaktuntasan individual 

sebanyak  8 siswa pada pertemuan pertama dan 6 siswa pada 

pertemuan kedua. Hal ini dapat disajikan dalam diagram batang 

sebagai berikut: 
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Diagram batang diatas menunjukan perolehan nilai 

Keterampilan guru pada siklus I memperoleh jumlah nilai 27 

dengan persentase 67% dan siklus II memperoleh jumlah nilai 36 

dengan persentase 90%. Sedangkan interaksi pembelajaran pada 

siklus I memperoleh jumlah nilai 41 dengan persentase 60% dan 

siklus II memperoleh jumlah nilai  65 dengan persentase 95%.  

Persentase ketuntasan klasikal siswa dari siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan dari siklus I dengan rata rata sebesar 70,4 

persentase 66,66% dan pada siklus II meningkat dengan rata-rata 

74,4 menjadi 83,33%.  

e. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada siklus II maka guru harus dapat 

meningkatkan keterampilan dalam mengajar sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Selain itu guru harus 

mendukung terciptanya interaksi pembelajaran agar dapat menunjang 

hasil belajar siswa. Guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang menarik dan bervariasi sehingga siswa lebih tertarik untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran serta tidak merasa bosan atau jenuh.  

Dari hasil penelitian siklus II hasil menunjukkan sudah mencapai 

indikator yang diharapkan, maka penelitian tindakan kelas ini 

dinyatakan berhenti pada siklus II.  
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B. Pembahasan  

1. Pembahasan Hasil Temuan Penelitian 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan pada setiap siklus, keterampilan guru dalam pembelajaran 

dapat ditunjukkan siklus I dengan  jumlah nilai 27, rata-rata nilai yang 

diperoleh sebesar 2,7 dengan persentase 67% dan termasuk dalam 

kriteria baik. Sedangkan pada siklus II diperoleh jumlah nilai sebesar 

36, rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 3,6 dengan persentase 90% 

dan termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi 

peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan kooperatif jigsaw pada dari siklus I dan siklus II. Pada 

indikator membuka pelajaran guru tidak hanya menyiapkan fisik dan 

psikis siswa, namun penyampaian peta konsep dan tujuan 

pembelajaran lebih memberikan arahan siswa pada kompetensi dasar 

yang akan dicapai. Guru menciptakan kondisi mental peserta didik 

agar siap untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, membangkitkan 

motivasi dan perhatian siswa ( Udin S. Winataputra, 2005:8.3). 

Pada indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok 

jigsaw., terdapat peningkatan nilai dari setiap siklus. Hal ini 

dikarenakan guru memberikan identitas kelompok dengan 

menggunakan kartu yang berbeda warna, untuk memudahkan 
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mengorganisasikan siswa kedalam kelompok jigsaw yang berdampak 

pada efisiensi waktu. Peran guru sebagai fasilitator yaitu memberikan 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga sebagai 

director atau pembimbing dan pengarah siswa baik secara kelompok 

maupun secara pribadi (Sardiman, 2003:143-146) 

Keterampilan guru membimbing diskusi dalam kelompok 

jigsaw. Adanya peningkatan pencapaian hasil, hal ini di karenakan 

guru memberikan tindak lanjut dari hasil diskusi dengan memberikan 

tugas di rumah secara kelompok, dan remidial atau bimbingan bagi 

siswa yang kurang memahami pembelajaran pada setiap akhir 

pertemuan. Guru dalam membimbing kelompok secara efektif yaitu 

memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis 

pandangan, meningkatkan uraian, menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi dan menutup diskusi (Udin S. Winataputra, 2005:8.15). 

Hasil observasi keterampilan guru pada aspek mengajar dalam 

kelompok jigsaw terjadi peningkatan hasil dari setiap siklus, hal ini di 

sebabkan setelah pembelajaran guru menyampaikan perencanaan 

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, dengan harapan siswa 

lebih siap dan termotivasi dalam menerima pembelajaran. Seperti 

dikemukakan oleh (Sardiman, 2005:144), guru sebagai organisator 

pengelola kegiatan akademik, komponen-komponen yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar mengajar diorganisasikan untuk mencapai 

efektif dan efisiensi belajar siswa. 
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   Menurut Syaiful Bahri (2005:99) Dalam menjalankan tugasnya 

seorang guru harus dilengkapi keterampilan dasar mengajar, Beberapa 

keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru 

diantaranya, membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan materi, 

memberi pertanyaan, penguatan terhadap siswa, memberikan variasi 

dalam pembelajaran, memimpin diskusi dan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan. 

Berdasarkan hasil observasi pada aspek keterampilan guru yang 

didukung dengan hasil wawancara yang mengemukakan bahwa siswa 

antusias mengikuti pembelajaran dan mereka dapat mengerjakan tugas 

yang diberikan. Telah terjadi peningkatan pada aspek keterampilan 

guru pada setiap siklus, pencapaian tersebut sesuai dengan indikator 

keberhasilan sekurang-kurangnya baik. 

b. Interaksi pembelajaran  

Berdasarkan hasil observasi pada interaksi pembelajaran dapat 

ditunjukkan siklus I dengan  jumlah nilai 41, rata-rata nilai yang 

diperoleh sebesar 2,4 dengan persentase 60% dan termasuk dalam 

kriteria cukup. Sedangkan pada siklus II diperoleh jumlah nilai sebesar 

57, rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 3,3 dengan persentase 83% 

dan termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Pada aspek pola interaksi pembelajaran pada sikus I dan II  

terdapat peningkatan nilai, hal ini  dikarenakan adanya interaksi bagi 

guru dan anak didik sehingga terjadi interaksi multi arah. Interaksi 
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optimal antara guru dengan anak didik dan antara anak didik dengan 

anak didik (interaksi multi arah). Seperti dikemukakan oleh (Syaful 

Bahri, 2005:13), tanpa adanya interaksi proses belajar mengajar tidak 

akan terjadi. 

Hasil observasi pada aspek ciri-ciri interaksi pembelajaran 

terlihat bahwa adanya saling membantu dan memproses informasi 

antara siswa dengan guru, hal ini sangat menunjang tujuan 

pembelajaran, tanpa tujuan kegiatan yang telah dilakukan akan kurang 

bermakna, bahkan akan membuang-buang waktu dengan sia-sia. 

Tujuan tersebut adalah untuk membantu anak didik pada suatu 

perkembangan tertentu (Syaful Bahri, 2005: 15) 

Untuk aspek interaksi pembelajaran dari guru pada siklus I,  

guru sudah mengelola tahapan pembelajaran dengan baik. Dari mulai 

perencanaan, penguasaan materi sampai pada penggunaan media yang 

bervariatif. ketrampilan guru dalam memanfaatkan metode 

pembelajaran tidak hanya ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas, 

namun penguasaan mengajar berbagai model pembelajaran sangat 

menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman 

pembelajaran di kelas untuk membantu peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran (Trianto, 2007:5). 

Interaksi pembelajaran dari faktor siswa pada siklus I 

mendapat kriteria cukup dengan nilai 2, karena siswa belum 
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sepenuhnya antusias dalam mengikuti pembelajaran akan tetapi pada 

siklus selanjutnya siswa mampu melaksanakan proses  pembelajaran 

dan mampu melaksanakan evaluasi dengan baik, hal ini disebabkan 

adanya media dan kreativitas siswa dalam aktivitas belajarnya. 

Dikemukakan oleh (Syaful Bahri, 2005: 120) bahwa media adalah 

sumber belajar yang dapat diartikan benda atau peristiwa yang 

memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. 

Adanya peningkatan pada setiap siklus untuk aspek interaksi 

pembelajaran dari faktor kurikulum. Guru membuat RPP sesuai 

dengan kurikulum, kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan 

media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta 

penggunaan media dan alat peraga sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

oleh guru, karena kegiatan menetapkan hal-hal yang baru dilakukan 

agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik (Nabisi Lapono, 

2008:3-81). 

Penggunaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dengan kegiatan belajar yang bervariatif yang berpusat pada siswa 

sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Namun dikarenakan materi pembelajaran berkisar pada 

peninggalan sejarah dan keanekaragaman suku dan budaya di 

Indonesia sebagian besar menggunakan media gambar, untuk 
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memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar kurang maksimal. 

Sehingga pada aspek interaksi pembelajaran dari faktor lingkungan 

kurang memperoleh skor maksimal namun sudah masuk katagori baik.  

Pengelolaan interaksi pembelajaran pada siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan nilai tetapi tidak seberapa, hal ini dikarenakan 

kelas yang kurang kondusif, karena beberapa siswa masih pasif dalam 

kegiatan belajar. Kurang maksimalnya kerjasama siswa yang 

dilakukan secara kelompok, karena masih didominasi siswa yang 

memiliki kemampuan lebih. Maka dari itu tugas guru untuk 

memberikan tanggungjawab pada tiap siswa dalam pembelajaran.  

kegiatan interaksi antara guru dan siswa merupakan kegiatan yang 

cukup dominan, dengan demikian interaksi proses belajar mengajar 

akan terealisasi dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi aspek komponen-komponen 

interaksi pembelajaran dari setiap siklus terdapat peningkatan nilai  

dengan kriteria sangat baik, karena tujuan jelas, langkah kerja siswa 

yang runtut, sehingga dalam memanfaatkan media dan pengerjaan 

lembar kerja siswa bisa dilakukan, hal ini membawa pengalaman 

belajar bagi siswa. Dengan menggunakan gambar atau diagram 

banyak verbalisme dapat dicegah (Nabisi Lapono, 2008:19-6). 

Interaksi dalam kelompok asal maupun ahli ini pada siklus I 

mendapat kriteria baik, namun pada siklus selanjutnya siswa mampu 

berorganisasi dalam kelompok jigsaw (tim asal), siswa saling tukar 
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pikiran, dan siswa dapat disiplin dalam berkelompok serta 

mampumengemukkan pendapat baik secara kelompok maupun 

mandiri. (Achmad Rifa’i, 2009:248) mengemukakan bahwa esensi 

pengelompokan peserta didik adalah agar mereka mampu berbagi 

pengalaman dan informasi. 

Peran guru dalam interaksi pembelajaran pada setiap siklus 

siklus adanya peningkatan skor, hal ini sesuai dengan peran guru 

sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan memberikan 

motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Peranan pada diri 

guru dari kegiatan belajar mengajar secara singkat adalah 

sebagaiinformator, organisator, motivator, inisiator, transmitor, 

fasilitator, mediator, dan evaluator  (Sardiman, 2005:144). 

Dalam aspek prinsip-prinsip pembelajaran dari pemecahan 

masalah dalam mencari menemukan dan pengembangannya. Skor 

yang didapat pada siklus II, masing-masing 4 dengan kriteria sangat 

baik. Guru memberi pijakan dan membimbing kepada siswa untuk 

mencari, menemukan dan mengembangkan informasi pembelajaran. 

Dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagaian besar kebutuhan 

anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif 

agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien Hal ini 

dikemukakan oleh (Syaiful Bahri, 2005:63). 

Dalam tingkah laku interaksi pembelajaran pada setiap siklus 

berdasarkan hasil observasi nampak adanya peningkatan perolehan 
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skor. Guru memberikan petunjuk kegiatan belajar dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran model jigsaw, memberikan 

pengarahan, serta menyampaikan pertanyaan namun menyampaikan 

bahan pelajaran kepada siswa dengan tingkah laku verbal, hal ini 

dikarenakan materi pembelajaran yang terkait dengan peninggalan 

sejarah. 

Dalam interaksi kelompok pada siklus I skor yang diperoleh 

adalah 2 dengan kriteri cukup sedangkan pada siklus II mendapat 

kriteria baik dengan nilai 3. Dalam hal ini perolehan skor yang kurang 

maksimal dikarenakan dalam memahami temperamen orang lain saat 

berpendapat terlihat masih mempertahankan pendapatnya masing-

masing. Guru diharapkan mampu menjadi mediator dalam proses 

belajar untuk mencapai tahap perkembangan peserta didik dengan 

baik. (Trianto, 2007:212) mengemukakan bahwa peran pendidik 

dalam pendekatan humanistik adalah memiliki tugas membimbing, 

memecahkan masalah, memprakarsai proses belajar, dan sebagai 

teman bagi peserta didik. 

c. Prestasi belajar siswa  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan 

prestasi belajar siswa dengan pendekatan koopertif tipe jigsaw dalam 

pembelajaran IPS dari siklus I sampai siklus II. Hasil belajar siswa pada 

siklus I siswa yang mengalami ketuntasan belajar pada pertemuan 

pertama sebanyak 41,67% atau 10 siswa, sedangkan 58,33% atau 14 
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siswa belum tuntas dalam belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh pada 

pertemuan pertama adalah 75 sebanyak 3 siswa dan nilai terendah 50 

sebanyak 2 siswa dan hasil pertemuan kedua yang mengalami 

ketuntasan belajar sebanyak  62.50% atau 15 siswa, sedangkan 37.50% 

atau 9 siswa belum tuntas dalam belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh 

pada pertemuan kedua adalah 79 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 

55 sebanyak 3 siswa. Dengan demikian pada siklus I pertemuan kedua 

mengalami peningkatan walaupun belum sesuai dengan indikator yang 

diharapkan. Pada siklus II mengalami peningkatan pada pertemuan 

pertama sebanyak 66.67% atau 16 siswa, sedangkan 33.33% atau 8 

siswa belum tuntas dalam belajar. Nilai tertinggi yang diperoleh pada 

pertemuan pertama adalah 87 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 55 

berjumlah 3 siswa. Dan hasil pertemuan kedua yang mengalami 

peningkatan dengan ketuntasan belajar sebanyak  83.33% atau 20 

siswa, sedangkan 16.67% atau 4 siswa belum tuntas dalam belajar. 

Nilai  tertinggi yang diperoleh pada pertemuan kedua adalah 96 

berjumlah 1 siswa dan nilai terendah 55 sebanyak 1. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus sebelumnya. Dengan 

demikian pada siklus II hasil belajar siswa sudah mencapai indikator 

yang diharapkan. Penelitian ini telah sesuai dengan kriteria minimum 

ketuntasan belajar adalah 75%. 

Dalam penelitian yang dilakukan terlihat adanya peningkatan 

hasil belajar  siswa kelas V dalam pembelajaran IPS. Hal tersebut 
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setiap anggota kelompok tidak dapat menggantungkan pada anggota lain. 

Setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang 

kelompoknya dalam mendapatkan nilai yang maksimal sehingga ada 

motivasi belajar. Dengan demikian, pentingnya tujuan kelompok dan 

tanggung jawab individu dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk 

saling membantu satu sama lain dan melakukan usaha yang maksimal. Jika 

nilai siswa baik maka pada belajar kelompok semua anggotanya akan 

termotivasi mempelajari meterinya , maka nilai anggotanya akan ikut baik  

Robert E. Slavin (2009:82). 

Mengacu dari pemikiran ini maka peneliti mengadakan penelitian 

tindakan kelas yaitu Peningkatan Interaksi Pembelajaran Melalui 

Pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw Mata Pelajaran IPS Kelas V SD 

Negeri 1 Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Setelah 

dilakukan tindakan, observasi dan evaluasi diperoleh hasil yang 

menunjukkan adanya peningkatan pada data awal siklus I dan siklus II.  

Hasil penilaian keterampilan guru pada siklus I pertemuan pertama 

adalah 22 dengan presentase 55% dan rata-rata nilai 2.2. Hasil analisis 

kualitatif diatas tentang keterampilan guru tersebut termasuk dalam 

kategori cukup. Hasil pertemuan kedua menunjukkan jumlah nilai adalah 

27 dengan presentase 67% dan rata-rata nilai 2.7. Pada pertemuan kedua 

ini termasuk dalam kategori baik. Pada siklus II  pertemuan pertama 

berjumlah 31 dengan presentase 77% dan rata-rata nilai 3,1 Hasil analisis 

kualitatif diatas tentang keterampilan guru tersebut termasuk dalam 
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kategori baik,. Sedangkan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan 

yaitu jumlah nilai adalah 36 dengan presentase 90% dan rata-rata nilai 3.6. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada siklus I dan siklus II telah 

menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan.  

Peningkatan interaksi pembelajaran yaitu pada siklus I pertemuan I. 

hasil pengamatan menunjukan bahwa hasil interaksi pembelajaran yang 

dicapai pada pertemuan I dengan jumlah nilai 38 dengan presentase 55% 

dan rata-rata nilai 2.2. Selanjutnya peningkatan interaksi dalam 

pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 mendapat kriteria baik. Dengan 

nilai yang dicapai yaitu 41 dengan presentase 60% dan rata-rata nilainya 

yaitu 2.4. Pada siklus II pertemuan pertama. hasil pengamatan menunjukan 

bahwa hasil yang dicapai pada pertemuan I dengan jumlah nilai 52 dengan 

presentase 76% dan rata-rata nilai 3,0 hasil menunjukkan bahwa pada 

pertemuan pertama menunjukkan kriteria baik. Selanjutnya pada 

pertemuan kedua mengalami peningkatan dalam interaksi pembelajaran 

pada siklus II pertemuan kedua ini mendapat kriteria sangat baik. Dengan 

nilai yang dicapai yaitu 62 dengan presentase 91% dan rata-rata nilainya 

yaitu 3,6. Dari data hasil siklus II telah menunjukkan peningkatan dalam 

interaksi pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil yang telah dicapai 

pada siklus I dan siklus II telah menunjukkan ketercapaian indikator 

keberhasilan pada interaksi pembelajaran. 

Hasil belajar siswa pada siklus I siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar pada pertemuan pertama sebanyak 41.67% atau 10 
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siswa, sedangkan 58.33% atau 14 siswa belum tuntas dalam belajar. 

Nilai  tertinggi yang diperoleh pada pertemuan pertama adalah 75 

sebanyak 3 siswa dan nilai terendah 50 sebanyak 2 siswa dan hasil 

pertemuan kedua yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak  62.50% 

atau 15 siswa, sedangkan 37.50% atau 9 siswa belum tuntas dalam 

belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh pada pertemuan kedua adalah 80 

sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 55 sebanyak 3 siswa. Dengan 

demikian pada siklus I pertemuan kedua mengalami peningkatan 

walaupun belum sesuai dengan indikator yang diharapkan. Pada siklus 

II menagalami peningkatan pada pertemuan pertama sebanyak 66.67% 

atau 16 siswa, sedangkan 29.16% atau 8 siswa belum tuntas dalam 

belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh pada pertemuan pertama adalah 

90 sebanyak 2 siswa dan nilai terendah 55 berjumlah 3 siswa. Dan hasil 

pertemuan kedua yang mengalami peningkatan dengan ketuntasan 

belajar sebanyak  83.34% atau 20 siswa, sedangkan 16.66% atau 4 

siswa belum tuntas dalam belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh pada 

pertemuan kedua adalah 100 berjumlah 1 siswa dan nilai terendah 55 

sebanyak 1. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Dengan demikian pada siklus II hasil belajar siswa sudah 

mencapai indikator yang diharapkan. Penelitian ini telah sesuai dengan 

kriteria minimum ketuntasan belajar adalah 75%. 

.Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam II siklus, 

setiap I siklus terdiri dari dua kali pertemuan, keberhasilan yang 
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ditetapkan sudah tercapai dengan baik dalam keterampilan guru, 

interaksi pembelajaran serta hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

koopertif tipe jigsaw pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan 

keterampilan guru, interaksi pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, interaksi 

pembelajaran dan hasil belajar siswa menggunakan pendekatankoopertif tipe 

pada pembelajaran IPS kelas V SDN 1 Karangmulyo, Kecamatan Pegandon 

Kabupaten Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendekatan koopertif tipe jigsaw dapat meningkatkan keterampilan guru 

hal itu terbukti pada siklus I keterampilan guru mendapat nilai adalah 24 

dengan presentase 62% dan rata-rata nilai 24,5 termasuk dalam kategori 

cukup dan pada siklus II jumlah nilai pada keterampilan guru adalah 33,5 

dengan presentase 84% dan rata-rata nilai 3,35. Hasil analisis 

keterampilan guru tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.  

2. Pendekatan  kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan interaksi 

pembelajaran terbukti pada siklus I mendapat kriteria baik. Dengan nilai 

yang dicapai yaitu 40 dengan presentase 58% dan rata-rata nilainya yaitu 

2,3 Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan dengan jumlah nilai 

57 dengan presentase 83% dan rata-rata nilai 3,3 dengan kriteria sangat 

baik. Dari data hasil siklus II telah menunjukkan peningkatan dalam 

interaksi pembelajaran dengan sangat baik. 

3. Pendekatan koopertif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS kelas V terbukti pada siklus I mengalami 

ketuntasan belajar sebanyak 62.50% atau 15 siswa, sedangkan 37.50% 
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atau 19 siswa belum tuntas dalam belajar. Nilai  tertinggi yang diperoleh 

pada siklus I adalah 80 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 55 sebanyak 3 

siswa.. Sedangkan pada siklus II meningkat menurut data menunjukan 

bahwa dari 24 siswa yang mengalami ketuntasan belajar pada siklus II 

sebanyak 83,34 % atau 20 siswa, sedangkan 16,66 % atau 4 siswa belum 

mengalami ketuntasan dalam belajar. Hal ini sudah memenuhi indikator 

ketuntasan minimal yaitu 75 %. Demikian pada siklus II hasil belajar 

siswa sudah mencapai indikator yang diharapkan.  

Berdasarkan  simpulan diatas maka hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu Peningkatan Interaksi Pembelajaran Melalui Pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan guru, interaksi 

pembelajaran dan prestasi belajar pada pembelajaran IPS kelas V SDN 1 

Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah terbukti. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 

kelas V SDN 1 Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, maka 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya guru lebih banyak mempelajari dan menggunakan inovasi 

model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan guru. 

2. Dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kooperatif 

jigsawguru harus dapat mengkondisikan waktu dengan baik agar 

pembelajaran lebih efektif. 
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3. Sebaiknya guru melaksanakan refleksi tentang kelemahan dalam 

keterampilan guru dan interaksi pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

segera dicari pemecahannya, dengan kerjasama antara sesama guru dalam 

observer dapat mengetahui kekurangan agar dapat meningkatkan hasil  

belajar siswa. 

4. Sebaiknya guru lebih banyak menggunakan model pembelajaran sehingga 

hasil pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

5. Untuk Siswa: 

a. Hendaknya lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw, sehingga hasil belajar yang 

diharapkan menjadi lebih baik. 

b. Jangan sungkan-sungkan, malas atau takut bertanya kepada guru 

apabila terdapat kesulitan dalam memahami materi pelajaran. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : 

Peningkatan Interaksi Pembelajaran Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe 

Jigsaw Mata Pelajaran IPS Kelas V  SDN I Karangmulyo Kecamatan 

Pegandon Kabupaten Kendal 

 

NO VARIABEL INDIKTOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT 

PENGUMPUL 

DATA 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

pembelajaran IPS 

dengan 

pendekatan 

kooperatif tipe 

jigsaw 

1. Membuka pelajaran 

2. Menjelaskan pelajaran 

3. Menggunakan variasi 

4. Mengorganisasikan 

siswa  

5. Memberi penguatan 

6. Mengelola kelas 

7. Membimbing diskusi 

kelompok kecil  

8. Bertanya dalam 

pembelajaran 

9. Mengajar kelompok kecil 

dan individu 

10. Menutup pembelajaran 

 

Guru 

 

• Lembar 

observasi 
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2. Interaksi dalam 
pembelajaran IPS 
dengan 
pendekatan 
kooperatif tipe 
jigsaw 

1. Pola interaksi 

pembelajaran 

2. Ciri -ciri interaksi 

pembelajaran 

3. Faktor interaksi 

pembelajaran dari guru 

4. Faktor interaksi 

        pembelajaran dari 

siswa 

5. Faktor interaksi 

pembelajaran dari 

kurikulum 

6. Faktor interaksi 

pembelajaran dari 

lingkungan 

7. Pengelolaan interaksi 

8. Komponen-komponen 

interaksi 

9. Interaksi didalam 

kelompok jigsaw 

(kelompok asal) 

10. Interaksi didalam 

kelompok jigsaw 

(kelompok ahli) 

11. Peran guru dalam 

interaksi pembelajaran 

12. Prinsip-prinsip interaksi 

pembelajaran 

Siswa  

 

• Lembar 

observasi 

• Lembar kerja 

siswa 

• Wawancara 
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 13. Prinsip-prinsip interaksi 

( pemecahan masalah) 

14. Prinsip-prinsip interaksi   

( prinsip mencari, 

menemukan, 

mengembangkan 

sendiri) 

15. Tingkah laku interaksi 

pembelajaran 

16. Interaksi kelompok 

17. Ketrampilan sosial 

  

3. Peningkatan 
prestasi belajar 

1. Kemampuan siswa dalam 

Mengidentifikasi 

peninggalan sejarah masa 

Hindu-Budha dan Islam 

2. Kemampuan siswa dalam 

memberikan contoh sikap 

melestarikan peninggalan 

sejarah 

3. Kemampuan siswa dalam 

Mengidentifikasi 

keragaman suku dan 

budaya di Indonesia 

4. Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

kebhinekaan 

Siswa 

 

• Lembar 

penilaian 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI  

KETRAMPILAN GURU 

Pertemuan   Siklus  

Nama SD : SDN 1 Karangmulyo 

Nama Pengamat : Nuryati, S. Pd 

Kelas/Semester : V/I 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk: 

Bubuhkan tanda √ pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang disediakan 
tampak 

Jika jumlah deskiptor yang tampak pada aspek yang diamati 

Satu mendapatkan skor 1 

Dua mendapatkan skor 2 

Tiga mendapatkan skor 3 

Empat mendapatkan skor 4 

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Membuka 

pelajaran  

(jigsaw tahap 1) 

 

1. Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik, dengan mengingatkan siswa 

pentingnya belajar serta buku yang 

dibawa siswa 

2. Menyampaikan peta konsep dari materi  

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar  

4. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 
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dengan materi dari pengetahuan siswa 

sebelumnya 

2 Menjelaskan 

pelajaran 

(Jigsaw tahap 3) 

1. Menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami. 

2. Menggunakan contoh-contoh yang 

relevan 

3. Memberikan tekanan pada materi yang 

dianggap penting 

4. Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya dan berpendapat 

  

3 Menggunakan 

variasi dan 

pendekatan 

jigsaw 

(jigsaw tahap 2) 

5. Memberikan variasi berupa kartu warna 

untuk membedakan kelompok 

6. Memusatkan perhatian siswa dengan 

media dan lembar kerja siswa model 

jigsaw yang bervariasi 

7. Melayangkan pandang dan melakukan 

kontak padang dengan siswa saat 

pembelajaran menggunakan pendekatan 

jigsaw 

8. Menggunakan media dan alat bantu 

yang bervariasi dalam pendekatan 

jigsaw 

  

4 Mengorganisa 

sikan siswa 

kedalam 

kelompok 

jigsaw 

(jigsaw tahap 4 

dan 5) 

1. Menetapkan jumlah kelompok dengan 

angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

2.  Merangkaikan siswa dalam kelompok 

jigsaw 

3. Menempatkan siswa dalam kelompok 

asal 

4. Menempatkan siswa dalam kelompok 

ahli 
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5 Memberi 

penguatan 

(jigsaw tahap 8)  

1. Memberikan kehangatan, dengan 

memperlihatkan dalam gerakan, mimik, 

suara, serta anggukan serius 

2. Ada penguatan verbal 

3. Ada penguatan non verbal 

4. Penguatan bervariasi dan bermakna 

  

6 Mengelola kelas 1. Memberikan pandangan secara 

menyeluruh dalam kelas 

2. Membagi perhatian visual dan verbal 

kepada siswa secara menyeluruh 

3. Mengatur siswa dan sarana pengajaran 

4. Menemukan dan memecahkan masalah 

yang ditimbulkan siswa 

  

7 Membimbing 

diskusi 

kelompok 

jigsaw 

(jigsaw tahap 5 

dan 6) 

1. Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

dalam kelompok asal dan ahli 

2. Menganalisis pendapat siswa saat 

diskusi dalam kelompok asal maupun 

ahli 

3. Merangkum hasil diskusi  

4. Memberikan tindak lanjut dari hasil 

diskusi  

  

8 Memberi 

pertanyaan 

(jigsaw tahap 7) 

1. Pengungkapan pertanyaan secara singkat 

dan jelas 

2. Memberikan informasi sebagai acuan 

pertanyaan 

 

3. Melakukan penyebaran pertanyaan pada 

seluruh siswa 

4. Ada kesempatan berpikir bagi siswa 
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9 Mengajar dalam 

kelompok 

jigsaw 

(jigsaw tahap 4. 

5, dan 6) 

1. Mengadakan pendekatan secara pribadi 

2. Mengkoordinasikan siswa dalam 

kelompok asal dan ahli 

3. Membimbing dan memudahkan siswa 

dalam belajar kelompok asal dan ahli 

4. Merancang kegiatan belajar mengajar 

pada pertemuan selanjutnya. 

  

10 Menutup 

pelajaran 

1. Bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

2. Memberikan penilaian terhadap proses 

dan hasil belajar 

3. Memberikan penghargaan, umpan balik 

terhadap proses dan hasil belajar 

4. Memberikan tindak lanjut terhadap 

pembelajaran serta memotivasi siswa 

dalam belajar. 

  

 Jumlah  

 Rata – rata   

 Persentase  

 Katagori  

Jumlah skor maksimal  =  40 

Persentase      =       Jumlah skor yang diperoleh x    100 % 

      Jumlah skor maksimal 
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Skala Penilaian (Kriteria)     

Kriteria Prosentase 

Sangat baik 82% - 100% 

Baik  63%- 81% 

Cukup 44% - 62% 

Kurang 25% - 43% 

 

Kendal,    2011 

Observer 

 

 

…..…Nuryati, S.Pd                                      
NIP 197311022009032002                               
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LEMBAR OBSERFASI / PENGAMATAN INTERAKSI PEMBELAJARAN 

Pertemuan….. Siklus….. 

Nama SD  : SDN 1 Karangmulyo 

Nama pengamat : Nuryati, S.Pd. 

Kelas/semerter  : V/ 

Hari / tanggal  :  

Berilah tanda (√ ) pada kolom yang tersedia di bawah ini sesuai dengan 

pengamatan. 

No Aspek yang dinilai Diskriptor Tanda Skor 

1 Pola interaksi pembelajaran a.  Interaksi antara guru dengan anak didik 

b. Ada balikan bagi guru 

c. Ada balikan bagi guru dan anak didik 

saling belajar 

d. Interaksi multi arah (guru-anak didik, anak 

didik-guru, anak didik-anak didik) 

  

2 Ciri -ciri interaksi 

pembelajaran 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien 

b. Saling memberi informasi dan saran yang 

diperlukan 

c. Memproses informasi bersama secvara 

lebih efektif dan efisien 

d. Saling membantu dan mengembangkan 

argumantasi 

  

3 Faktor interaksi pembelajaran 

dari guru 

a. Guru mengelola tahapan pembelajaran. 

b. Guru Memanfaatkan metode pembelajaran 

c. Guru Menguasai materi pembelajaran 

d. Guru menggunakan media 

  

4 Faktor interaksi pembelajaran 

dari siswa 

a. Siswa siap menerima pelajaran 

b. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

c. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 
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d. Siswa mampu melaksanakan evaluasi 

5 Faktor interaksi pembelajaran 

dari kurikulum 

a. Guru membuat RPP sesuai dengan 

kurikulum 

b. Tujuan pembelajaran mengacu pada 

karakteristik siswa 

c. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa 

d. Media pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

6 Faktor interaksi pembelajaran 

dari lingkungan 

a. menggunakan Lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar 

b. mengkondisiskan lingkungan sekolah yang 

kondusif 

c. siswa dapat memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar 

d. Siswa merasa nyaman dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

7 Pengelolaan interaksi a. Mendukung terciptanya interaksi 

pembelajaran 

b. Menjadikan kondisi kelas yang kondusif 

sehingga bisa terjadi interaksi  

c. Menggunakan media yang dapat 

melibatkan siswa untuk memanfaatkannya 

d. Menilai hasil belajar siswa secara terbuka 

  

8 Komponen-komponen 

interaksi 

a. Tujuan dapat memberi arah yang jelas yang 

dapat dilakukan oleh siswa 

b. Ada pengalaman belajar yang dilakukan 

oleh siswa untuk mendukung bahan ajar 

c. Ada alat peraga yang dapat dimanfaatkan 

siswa 

d. Ada langkah-langkah kerja yang dilakukan 
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siswa untuk menguasai bahan ajar 

9 Interaksi didalam kelompok 

jigsaw(kelompok asal) 

a. Mampu berorganisasi dalam kelompok 

jigsaw 

b. Saling tukar pikiran 

c. Disiplin dalam berkelompok 

d. Mampu mengemukakan pendapat 

  

10 Interaksi didalam kelompok 

jigsaw (kelompok ahli) 

a. Masing-masing siswa di kelompok ahli 

mampu menjelaskan didalam kelompok 

asal 

b. Saling tukar pikiran 

c. Disiplin dalam berkelompok 

d. Mampu mengemukakan pendapat 

  

11 Peran guru dalam interaksi 

pembelajaran 

a. Menghidupkan dan menumbuhkan 

motivasi agar terjadi interaksi 

b. Sebagai mediator dalam proses interaksi 

c. Guru mempermudah tumbuhnya interaksi 

d. Guru sebagai tokoh/contoh didalam proses 

interaksi belajar 

  

12 Prinsip-prinsip interaksi 

pembelajaran 

a. Ada motivasi 

b. Ada keterpaduan 

c. Belajar sambil bekerja 

d. Ada hubungan sosial 

  

13 Prinsip-prinsip interaksi 

(pemecahan masalah) 

a. Guru menciptakan suatu masalah yang 

perlu dipecahkan oleh siswa 

b. Guru memberikan langkah-langkah 

pemecahan masalah 

c. Siswa termotifasi untuk memecahkan 

masalah 

d. Guru membimbing dalam pemecahan 

masalah 
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14 Prinsip-prinsip interaksi           

(prinsip mencari, menemukan, 

mengembangkan sendiri) 

a. Siswa mencari informasi pembelajaran 

sendiri untuk menunjang potensinya 

b. Siswa menemukan informasi pembelajaran 

sendiri untuk menunjang potensinya 

c. Siswa mengembangkan sendiri dari 

pencarian dan temuan informasi 

pembelajaran 

d. Guru memberi pijakan dan membimbing 

kepada siswa untuk mencari, menemukan 

dan mengembangkan informasi 

pembelajaran 

  

15 Tingkah laku interaksi 

pembelajaran 

a. Memberi petunjuk 

b. Memberi pengarahan 

c. Menyampaikan pertanyaan 

d. Menyampaikan bahan pelajaran kepada 

anak didik dengan tingkah laku non verbal 

  

16 Interaksi kelompok a. Memahami perasaan teman 

b. Memberikan motivasi 

c. Memiliki watak yang baik 

d. Memahami temperamen orang lain 

  

17 Interaksi  sosial e. Kecakapan berkomunikasi 

f. Bekerja kooperatif 

g. Mampu berkolaboratif 

h. Memiliki solidaritas  

  

Jumlah skor   

Skor maksimal : 68 

Presentase=
 

 
 x 100 
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Katagori penilaian 

Kriteria Persentase 

Sangat baik 82% - 100% 

Baik  63%- 81% 

Cukup 44% - 62% 

Kurang 25% - 43% 
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LAMPIRAN 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

 Kelas/Semester : V/ I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan :Peninggalan bersejarah masa Hindu, Budha dan 

Islam 

 Alokasi Waktu : Pertemuan 1 (3 x 35 menit) 

I    Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah 

yang berskala nasional pada masa Hindu- Budha dan 

Islam, keragaman kenampakan alam dan suku 

bangsa, serta kegiatan ekonomi di indonesia. 

II  Kompetensi Dasar : 1.1 Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah 

yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. 

III Indikator Pencapaian Kompetensi : 

  - Memberikan contoh peninggalan sejarah masa agama Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. 

  - Menyebutkan tradisi agama Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. 
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  - Menuliskan berbagai peninggalan sejarah agama Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia. 

  - Mengidentifikasi berbagai peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha 

dan Islam. 

IV   Tujuan Pembelajaran : 

  - Siswa dapat menyusun daftar peninggalan sejarah masa agama Hindu-

Budha dan Islam di Indonesia dengan benar melalui membaca buku sumber. 

 - Siswa dapat menyebutkan tradisi agama Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia secara tepat melalui berbagai buku sumber. 

-   Melalui diskusi kelas siswa dapat menuliskan berbagai peninggalan sejarah 

agama Hindu-Budha dan Islam di Indonesia dengan baik. 

- Melalui lembar demonstrasi siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam dengan tepat. 

V Materi ajar : 

    Bangsa Indonesia memiliki berbagai peninggalan-peninggalan 

bersejarah pada masa kerajaan Hindu-budha dan Islam yang kesemuanya 

tersebar di seluruh wilayah nusantara. Peninggalan-peninggalan itu berupa 

bangunan/candi, parasasti, patung, karya sastra/seni dan sebagainya. 

   Semua peninggalan-peninggalan tersebut masih dapat kita lihat 

sekarang sebagai tempat wisata dan penunjang pendidikan. Hal yang 
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terpenting bagi generasi bangsa adalah ikut serta melestarikan peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut sebagai cagar budaya dan pengetahuan generasi 

bangsa yang akan datang sehingga terpupuk rasa persatuan dan kesatuan. 

VI Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan 

pemberian tugas 

  Model Pembelajaran : Kooperatif  tipe jigsaw 

VII Langkah-langkah Pembelajaran: 

 (Pertemuan 1: 3x35 menit) 

 Pra Pembelajaran   (5 menit) 

 Mengkondisikan siswa dengan berdo’a, absensi kelas, persiapan 

pembelajaran. 

1. Kegiatan Awal 

  Apersepsi ( 10 Menit )  

 Guru menginformasikan materi yang akan dibahas melalui peta konsep 

beserta tujuan pembelajaran. 

 Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan dalam mempelajari 

pembelajaran yang akan dipelajari siswa saat ini. ”Anak-anak,coba 

siapa diantara kalian, yang pernah pergi ke Candi Borobudur?”   

 Guru menginformasikan cara belajar dengan menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw 
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 2. Kegiatan Inti 

  Tahap eksplorasi (10 menit) 

 Guru menyampaikan penjelasan singkat mengenai peninggalan sejarah 

pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. 

 Masing-masing siswa memberikan tanggapan mengenai penjelasan 

materi yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan. 

 Guru membagi siswa secara heterogen menjadi 6 kelompok, terdiri 

dari 4 siswa dinamakan kelompok asal. 

  Tahap Elaborasi (50 menit) 

 Setiap siswa dalam kelompok, bertanggung jawab mempelajari materi 

tekstual dari guru. 

 Masing-masing perwakilan dari kelompok untuk maju kedepan 

menempelkan kalimat sesuai dengan kolom yang tersedia. 

 Siswa membentuk kelompok ahli berjumlah 4,yang mana setiap 

kelompok ahli memiliki 6 anggota yang berasal dari masing-masing 

kelompok asal. 

 Siswa mendiskusikan materi, dengan harapan masing-masing 

kelompok menguasai topiknya masing-masing. 

 Siswa kembali ke kelompok asal untuk mendiskusikan lembar kerja 

siswa dengan mengidentifikasi berbagai peninggalan pada masa 

Hindu-Budha dan Islam, kemudian perwakilan dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 



125 
 

 
 

Tahap Konfirmasi (15 menit) 

 Guru memberikan tanggapan dari diskusi kelas dan penguatan secara 

lisan. 

 Siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

telah dilakukan. 

 Siswa mengerjakan evaluasi secara individu. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit ) 

 Siswa bersama guru menuliskan kesimpulan secara singkat berbagai 

peninggalan sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam serta sikap 

melestarikannya. 

 Guru melakukan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar, pemberian penghargaan kelompok berdasarkan perolehan skor 

individu. 

 Guru merencanakan remidial dan pengayaan sesuai hasil belajar siswa, 

serta menyampaikan informasi materi pelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Siswa diberi tugas untuk mencari gambar peninggalan-peninggalan 

sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia melalui media 

internet 

 Guru memberikan motivasi agar siswa lebih giat belajar. 
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VII . Sumber dan Bahan :  

 1. Sumber  : Buku IPS kelas IV (bse) hal 1-23. 

    Kumpulan Soal dan Modul pegangan guru. 

2. Alat   : Berbagai gambar peninggalan sejarah 

     Berbagai gambar aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

mencerminkan melestarikan peninggalan bersejarah.  

VIII. Penilaian  

A. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi kelompok 

c. Tes akhir  : ada pada penugasan 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : dilaksanakan pada saat penugasan 

A.  

3. Bentuk tes 

B. Obyektif jenis isian 

4. Alat tes 

C. Soal tes 
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B. Kriteria penilaian. 

Bentuk Instrumen : Lembar kerja team asal ( terlampir ), lembar kerja 

team  ahli ( terlampir ), tes Isian. 

 

Kendal,      Oktober  2011 

 Observer, Peneliti, 

 

   Nuryati, S. Pd                                             Adi DewiSartika, A. Ma 
NIP 197311022009032002                                     NIM 1401909112 
 
 

Diketahui, 
Kepala Sekolah 
 

 

Nurjanah, S.Pd 
NIP 196709201988062001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

 Kelas/Semester : V/ I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan :Peninggalan bersejarah masa Hindu, Budha dan 

Islam 

 Alokasi Waktu : Pertemuan 2 (3 x 35 menit) 

 

I    Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah 

yang berskala nasional pada masa Hindu- Budha dan 

Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, 

serta kegiatan ekonomi di indonesia 

II. Kompetensi Dasar : 1.1 Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah 

yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

  - Mengelompokkan berbagai gambar sejarah masa agama Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. 

  - Menganalisa sikap menghargai  peninggalan sejarah agama Hindu-Budha 

dan Islam di Indonesia. 



129 
 

 
 

  - Mencocokkan penjelasan berdasarkan gambar berbagai peninggalan sejarah 

agama Hindu-Budha dan Islam di Indonesia. 

 -  Menyelesaikan permasalahan mengenai peninggalan sejarah agama Hindu-

Budha dan Islam di Indonesia. 

IV.   Tujuan Pembelajaran : 

  - Siswa dapat mengelompokkkan berbagai gambar sejarah masa agama 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia dengan benar melalui media internet. 

 -  Siswa dapat menganalisa sikap menghargai  peninggalan sejarah agama 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia secara tepat melalui diskusi kelas. 

- Melalui lembar demonstrasi siswa mampu mencocokkan penjelasan 

berdasarkan gambar berbagai peninggalan sejarah agama Hindu-Budha 

dan Islam di Indonesia dengan tepat. 

 -  Siswa mampumenyelesaikan permasalahan mengenai peninggalan sejarah 

agama Hindu-Budha dan Islam di Indonesia secara tepat melalui evaluasi 

mandiri. 

V. Materi ajar : 

   Berbagai peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha dan 

islam yang ada di Indonesia, diantaranya Prasasti, bangunan/tempat 

beribadah, patung, karya sastra, dan tradisi/kebiasaan turun-temurun 

dimasyarakat yang sampai sekarang masih ada. 
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   Peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut perlu kita pelihara dan 

dilestarikan sebagai cagar budaya bangsa. Selain itu mampu memberikan 

pengetahuan bagi generasi bangsa yang akan datang, agar mampu 

memberikan rasa bangga terhadap nenek moyang. 

   Kegiatan-kegiatan yang baik dapat ditunjukkan melalui 

mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tidak mencoret-coret/merusak 

berbagai peninggalan, melakukan restorasi/pemulihan apabila peninggalan 

tersebut rusak karena alam, dan ikut serta dalam duta pariwisata. 

VI Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan 

pemberian tugas 

  Model Pembelajaran : Kooperatif  tipe jigsaw 

VIII Langkah-langkah Pembelajaran: 

 Pra pembelajaran  (5 menit) 

 Mengkondisikan siswa dengan berdo’a, absensi kelas, persiapan 

pembelajaran. 

1. Kegiatan Awal 

  Apersepsi ( 10 Menit )  

 Guru menginformasikan materi yang akan dibahas melalui peta konsep 

beserta tujuan pembelajaran. 
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 Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan dalam mempelajari 

pembelajaran yang akan dipelajari siswa saat ini. ”Anak-anak, pada 

pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam 

peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Budha dan 

Islam yang ada di Indonesia, apa sajakah peninggalan-peninggalan 

tersebut?”   

2. Kegiatan Inti 

  Tahap eksplorasi (10 menit) 

 Guru menjelaskan mengenai sikap kita sebagai generasi bangsa dalam 

memperlakukan peninggalan sejarah pada masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. 

 Masing-masing siswa memberikan tanggapan mengenai penjelasan 

materi yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan. 

 Guru membagi siswa secara heterogen menjadi 6 kelompok, terdiri 

dari 4dinamakan kelompok asal, dengan memberikan kartu dalam satu 

kelompok setiap anak memiliki nomer yang sama, tetapi berbeda-beda 

warna untuk identitas kelompok. 

  Tahap Elaborasi (50 menit) 

 Setiap siswa dalam kelompok, bertanggung jawab mempelajari materi 

tekstual dari guru 

 Siswa menganalisa mengenai sikap menghargai peninggalan-

peninggalan bersejarah  dengan mendiskusikan materi. 
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 Siswa membentuk kelompok ahli berkumpul sesuai warna yang sama, 

yang berasal dari masing-masing kelompok asal. 

 Siswa mengelompokkan berbagai gambar dan menuliskan penjelasan 

dengan membuat kliping melalui media internet yang mereka dapatkan 

sebelumnya. 

 Siswa kembali ke kelompok asal dengan mencocokkan keterangan 

berdasarkan gambar yang sudah tersedia melalui demonstrasi. 

Tahap Konfirmasi (15 menit) 

 Guru memberikan tanggapan dari diskusi kelas dan penguatan secara 

lisan. 

 Siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

telah dilakukan. 

 Siswa mengerjakan uji kompetensi secara individu 

 Guru memberikan motivasi agar siswa lebih berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit ) 

 Siswa bersama guru menuliskan kesimpulan secara singkat berbagai 

peninggalan sejarah pada masa Hindu-Budha dan islam serta sikap 

melestarikannya. 

 Guru melakukan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar, pemberian penghargaan kelompok berdasarkan perolehan skor 

individu. 

 Guru merencanakan remidial dan pengayaan sesuai hasil belajar siswa. 

 Guru memberikan motivasi agar siswa lebih belajar dengan giat. 
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VIII Sumber dan Bahan :  

 1. Sumber  : Buku IPS kelas IV (bse) hal 1-23. 

    Kumpulan Soal dan Modul pegangan guru. 

2. Alat   : Berbagai gambar peninggalan sejarah 

     Berbagai gambar aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

mencerminkan melestarikan peninggalan bersejarah.  

XI.      Penilaian  

A. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi kelompok 

c. Tes akhir  : ada pada penugasan 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : dilaksanakan pada saat penugasan 

3. Bentuk tes 

D. Obyektif jenis isian 

4. Alat tes 

E. Soal tes 
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B. Kriteria penilaian 

1. Bentuk Instrumen  :  Lembar kerja team asal ( terlampir ), lembar kerja 

team ahli ( terlampir ), Tes Isian. 

Kendal,      Oktober  2011 

 

 Observer, Peneliti, 

 

   Nuryati, S. Pd                                             Adi DewiSartika, A. Ma 

NIP 197311022009032002                                     NIM 1401909112 

 

Diketahui, 

Kepala Sekolah 

 

Nurjanah, S.Pd 

NIP 196709201988062001 
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KRITERIA PENILAIAN EVALUASI 

SIKLUS 1 dan 2 

 

Kriteria Penilaian Skor 

Tidak ada jawaban 0 

Jawaban tidak berkaitan  2 

Jawaban berkaitan dan penulisan kurang rapi 4 

Jawaban berkaitan masih kurang sempurna dan penulisan rapi 6 

Jawaban sempurna penulisan kurang rapi 8 

Jawaban sempurna dan penulisan rapi 10 

 

 

Nilai
 

 
  100 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

1. Lembar kerja kelompokasal 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

  3........................... 

 4............................ 

Kerjakan dan diskusikan dengan kelompokmu! 

No Nama Peninggalan
Peninggalan-peninggalan pada masa 

Hindu Budha Islam 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sd 

20 

Candi Prambanan

 

√   
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2. Lembar kerja kelompok ahli 
 

Masing-masing siswa dalam team ahli mempelajari materi tekstual dari 

guru, yang terbagi dalam beberapa materi, dengan menyelesaikan soal 

yang diberikan. 

a) Lembar kerja kelompok ahli 1 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5 ........................... 

 6 ............................ 

Buatlah daftar peninggalan-peninggalan pada masa Hindu 

No 
Daftar peninggalan-peninggalan masa Hindu 

Candi Prasasti Arca Karya sastra 

1. 

2. 

Sd  

10 

Prambanan Kebon Kopi Patung siwa Kitab ramayana 
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b) Lembar kerja siswa team ahli 2 

 Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

Buatlah daftar peninggalan-peninggalan pada masa Budha 

No 
Daftar peninggalan-peninggalan masa Budha 

Candi Prasasti Arca Karya sastra 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Borobudur Talang Tuo Patung Budha Jatakamala 
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c) Lembar kerja siswa team ahli 3 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

Buatlah daftar peninggalan-peninggalan pada masa Islam 

No 
Daftar peninggalan-peninggalan masa Islam 

Masjid Keraton Nisan Karya sastra 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Demak Cirebon Malik Al-Saleh Suluh 

 

 

 



140 
 

 
 

d) Lembar kerja siswa team ahli 4 

  Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

Berikan contoh tradisi yang ada di masyarakat dan berikan             

penjelasan! 

No Nama tradisi Penjelasan 
Tradisi masyarakat agama 

Hindu Budha Islam 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ashada Memperingati 

pembabaran 

Dharma 

 √  
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3.  Lembar demonstrasi kelompok asal 

Perwakilan dari kelompok asal mengambil setiap kertas  yang 

bertuliskan peninggalan/tradisi pada masa Hindu-Budha dan Islam  

kemudian menempelkan pada kolom yang tepat! 

No 
Peninggalan/tradisi pada masa 

Hindu Budha Islam 
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1. Evaluasi 

 Isilah titik-titik berikut ini!   

1. Gambar candi Prambanan disamping merupakan 

peninggalan agama....  

2. Prasasti Kedukan Bukit terdapat di....... 

3. Tulisan yang ada pada batu, kayu, daun, atau kulit disebut juga... 

4. Kitab Sutasoma dikarang oleh.... 

5. Hikayat, suluh, dan babad merupakan karya sastra peninggalan 

agama.... 

6. Candi termegah di Indonesia peninggalan agama Budha adalah... 

7. Hari raya Umat Budha adalah..... 

8. Peninggalan agama Islam sebagai pusat pemerintahan atau tempat 

tinggal raja disebut... 

9. Seni menulis indah dikenal dengan..... 

10. Kebiasaan turun temurun dimasyarakat disebut.... 

Kunci Jawaban : 

1. Peninggalan agama Hindu 

2. Palembang 

3. Prasasti 

4. Mpu Tantular 

5. Islam 

6. Borobudur 

7. Galungan  

8. Keraton 

9. Kaligrafi 

10. Tradisi 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

1. Lembar kerja kelompokasal 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

  3........................... 

 4............................ 

No Permasalahan Analisa penyelesaian  

permasalahan 

1 

Pada saat kamu mengunjungi candi Prambanan, 

kamu melihat serombongan anak bercanda 

sambil mencoret-coret dinding candi. Apa yang 

akan kamu lakukan? 

 

2 

Candi Borobudur begitu megah, maka banyak 

para wisatawan yang datang berkunjung. 

Meskipun demikian umat Budha tetap 

menggunakan sebagai tempat beribadah. 

Bagaimana pendapatmu? 

 

3 Mengapa kita harus merawat dan melestarikan 

peninggalan-peninggalan bersejarah? 
 

4 

Tradisi agama Budha berkembang pesat di 

daerahmu, sehingga sudah menjadi tradisi 

masyarakat setempat yang sudah disesuaikan 

dengan masyarakat setempat. Sikap apa yang 

harus kamu lakukan sebagai warga masyarakat 
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yang baik?  

5 

Berbagai macam tradisi Islam begitu 

berkembang di Indonesia sampai sat ini, Rika 

penganut agama budha namun Rika ikut 

berpartisipasi dalam upacara tradisi tersebut. 

Menurutmu setujukah kamu dengan sikap Rika? 

Mengapa? 
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2. Lembar kerja kelompok ahli 

Masing-masing siswa dalam team ahli menyiapkan berbagai gambar 

peninggalan/tradisi pada masa Hindu-Budha dan Islam dan menyusun 

sebagai kliping, minimal 5 lembar. 

a) Lembar kerja kelompok ahli 1 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

 

 

Buatlah kliping dari gambar berbagai peninggalan agama hindu 

                      Sampul depan                         Isi                       Belakang 

  

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
     ………. 

2. Saran 
    …….. 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

Kumpulan          
gambar berbagai  
peninggalan pada 

masa Hindu 

Oleh 

1...... 

2...... 

SDN..... 

2011 

gambar 
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b) Lembar kerja siswa team ahli 2 

 Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

 

Buatlah kliping dari gambar berbagai peninggalan agama Budha 

          Sampul Depan                   Isi                                Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
     ………. 

2. Saran 
    …….. 

 

 

 

 

 

Keterangan 
gambar 

Kumpulan          
gambar berbagai  
peninggalan pada 

masa Budha 

 

Oleh 

1...... 

2...... 

SDN..... 

2011 

Gambar 
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c) Lembar kerja siswa team ahli 3 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................. 

 

Buatlah kliping dari gambar berbagai peninggalan agama Islam 

            Sampul depan                     Isi                                Belakang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
     ………. 

2. Saran 
    …….. 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

Kumpulan          
gambar berbagai  
peninggalan pada 

masa Islam 

 

Oleh 

1...... 

2...... 

 

SDN..... 

Gambar 
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e) Lembar kerja siswa team asal 4 

  Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ........................... 

 

Buatlah kliping dari gambar berbagai tradisi agama Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia! 

         Sampul depan                   Isi  Belakang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
     ………. 

2. Saran 
    …….. 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

Kumpulan          
gambar berbagai  

tradisi agama 
Hindu-Budha dan 
Islam di Indonesia 

 

Oleh 

1...... 

2...... 

 

SDN..... 

Gambar
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3.  Lembar demonstrasi kelompok asal 

Perwakilan dari kelompok asal mengambil setiap kertas  yang 

bertuliskan keterangan yang kemudian ditempelkan pada gambar yang 

sesuai  dengan tepat! 

Tempelkan keterangan sesuai gambar yang tersedia! 

No 
Nama 

Peninggalan 
Keterangan 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 
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4. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1.  Gambar di samping merupakan peninggalan agama… 

2. Candi Borobudur merupakan bangunan suci peninggalan agama.... 

3.  Acara ritual yang dilakukan masyarakat beragama Islam dengan 

mengunjungi makam-makam walisongo biasa disebut.... 

4. Peninggalan sejarah dalam bentuk batu bertulis disebut.... 

5. Upacara pembakaran mayat di bali, merupakan tradisi agama... 

6. Pusat pendidikan agama Islam dikenal dengan nama.... 

7. Kedukan bukit, talang tuo, Kota kapur merupakan prasasti 

peninggalan agama.... 

8. Relief merupakan ukiran yang terdapat pada..... 

9. Kitab-kitab yang menerangkan soal tasawuf disebut... 

10. Sikap kita terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah adalah.... 

Kunci Jawaban 

1. Peninggalan agama Islam 

2. Agama Budha 

3. Ziarah ke makam 

4. Prasasti 

5. Ngaben 

6. Pesantren 

7. Agama Budha 

8. Dinding Candi 

9. Suluh 

10. Merawat dan melestarikan 
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Lampiran 4 

Rekapitulasi Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

No Aspek Keterampilan Guru Menggunakan 
Pendekatan Jigsaw 

Hasil Yang 
Dicapai 

Siklus I 

P1 P2 

1 Membuka pelajaran 3 3 

2 Menjelaskan pelajaran 2 3 

3 
Memberikan variasi dan penggunaan pendekatan  

jigsaw 
2 3 

4 Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok 

jigsaw 
2 2 

5 Memberi penguatan  2 3 

6 Mengelola kelas  3 3 

7 Membimbing diskusi dalam kelompok jigsaw 2 2 

8 Memberi pertanyaan 2 3 

9 Mengajar dalam kelompok jigsaw 2 3 

10 Menutup pelajaran 2 2 

Jumlah 22 27 

Rata-rata 2.2 2.7 

Presentase 55% 67% 

Kategori Cukup  Baik 

 

P1 = Pertemuan  pertama 

P2= Pertemuan kedua 
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Lampiran 5 

Rekapitulasi Pengamatan Interaksi Siswa Siklus I 

No Aspek penilaian 
Hasil yang 

dicapai 

P1 P2 

1 Pola interaksi pembelajaran 2 3 

2 Ciri-ciri interaksi pembelajaran 2 2 

3 Faktor interaksi pembelajaran dari guru 3 3 

4 Faktor interaksi pembelajaran dari siswa 2 2 

5 Faktor interaksi pembelajaran dari kurikulum 2 3 

6 Faktor interaksi pembelajaran dari lingkungan 2 2 

7 Pengelolaan  interaksi 3 3 

8 Komponen-komponen interaksi 2 2 

9 Interaksi dalam kelompok jigsaw (kelompok 
asal) 3 3 

10 Interaksi dalam kelompok jigsaw (kelompok 
ahli) 2 2 

11 Peran guru dalam interaksi pembelajaran 3 3 

12 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran 2 3 

13 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran 
(pemecahan masalah) 2 2 

14 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran (prinsip 
mencari, menemukan dan mengembangkan 
sendiri) 

1 2 

15 Tingkah laku interaksi pembelajaran  3 3 

16 Interaksi kelompok 2 2 

17 Keterampilan sosial  2 2 

Jumlah 38 41 

Rata-rata 2.2 2.4 

Presentase 55 % 60% 

Kriteria Cukup  Cukup

P1 = Pertemuan  pertama 

P2= Pertemuan kedua 
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Lampiran 6 

REKAPITULASI PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

SISWA KELAS V SDN 1 KARANGMULYO 

KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NO  Nama Siswa 

Perolehan Nilai 

Pertemuan  

1 

Pertemuan 

2 

1.  Farida Dwi Ariyani 56 57 

2.  Dian Ayu Rahmawati  67  70 

3.  Mohammad sobirin 60 65 

4.  Nurul Fatikhatun Rizki  68  75 

5.  Sofa Nurul Latifah  75  75 

6.  Siti Lismayanti  65  60 

7.  Moh. Nur  Iman  60  75 

8.  Dian Dewi Permatasari 55 55 

9.  Adam Bachtiar  65  70 

10.  Ida Rosida  57  67 

11.  Esti Riwayati  65  65 

12.  Ratna Nur Fadhilah  55  60 

13.  Ferry Fathurrahman 55 65 

14.  Siti Kholifah  70  75 

15.  Faesol Lutfi  60 65 

16.  Dina Silfi Oktaviani  55  65 
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17.  Sifa Sholakhudin 60 65 

18.  Safnawati Khasanah  56  55 

19.  Dea Tiara Cahyani  75  75 

20.  Aufa Sabrina Yogasiwi  55  60 

21.  Andrean Prakoso  62  66 

22.  Mutiara Sabrina 75 79 

23.  David Hadi Nugroho  55  60 

24.  Yulia Nur Aika Putri 55 55 

Jumlah Nilai  1431  1579 

Rata‐rata  59,6  65,7 

Nilai Terendah  55  55 

Nilai Tertinggi  75  79 

KKM  65 65 

Jumlah siswa yang tuntas  10  15 

Jumlah siswa yang belum tuntas 14 9 

Persentase Ketuntasan  41,6%  62,5% 
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Lampiran 7 

Foto Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

Guru melakukan apersepsi 

 

   

Guru memberikan penjelasan 

 

Guru pamong sebagai kolaborator 
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Penjelasan pendekatan Jigsaw dan Pembagian kelompok 

 

 

 

 

Siswa di bagi dalam kelompok asal 
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Siswa berdiskusi menyelesaikan lembar kerja  

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Siswa dibagi dalam kelompok ahli 

 

 

 

Siswa mendemonstrsikan hasil diskusi  
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Siswa kembali pada kelompok asal 

 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi 
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Guru memberikan kesimpulan dan tindak lanjut 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

 Kelas/Semester : V/ I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan : Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

 Alokasi Waktu : Pertemuan 1  (3 x35 menit) 

 

I    Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-

Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam 

dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

II  Kompetensi Dasar : 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

di Indonesia. 

III Indikator Pencapaian Kompetensi : 

  - Menyebutkan berbagai keragaman suku bangsa di Indonesia. 

  - Menemutunjukkan pada peta penyebaran suku bangsa di Indonesia. 

  - Mengidentifikasi keragaman budaya yang terdapat di Indonesia. 
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 - Mengembangkan sikap menghormati keragaman suku dan budaya di 

Indonesia. 

IV   Tujuan Pembelajaran : 

  - Siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman suku bangsa di Indonesia 

dengan benar melalui buku sumber. 

 -  Siswa dapat menemutunjukkan penyebaran suku bangsa di Indonesia secara 

tepat melalui peta tematik. 

- Melalui buku sumber siswa mampu mengidentifikasi keragaman budaya 

yang terdapat di Indonesia dengan tepat. 

 - Siswa mampumengembangkan sikap menghormati keragaman suku dan 

budaya di Indonesia secara tepat melalui diskusi kelas. 

V Materi ajar : 

   Suku bangsa adalah segolongan manusia yang terikat oleh 

kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Penduduk Indonesia 

yang berjumlah lebih dari 200 juta orang, yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa.  Suku-suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai merauke 

merupakan warisan sejarang bangsa yang sudah ada sebelum Negara 

Republik Indonesia ini berdiri. 

  Menurut Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia, jumlah suku 

bangsa di Indonesia ada 656, yang tersebar diberbagai pulau, bahkan ada 
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dalam satu pulau terdapat berbagai suku bangsa. Misalnya di Sumatra 

terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai dan 

sebagainya.  

  Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk kerena 

memiliki berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama 

yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup yang beragam menjadi budaya serta 

ciri khas suku bangsa tertentu. Keaneragaman budaya yang kita miliki 

hendaknya dijadikan sebagai sumber kemajuan bangsa.  

   Keberbedaan yang ada kita jadika suatu kekayaan sehingga tercipta 

suasana aman, tentram dan harmonis. Sikap menghormati adalah sikap 

menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia. 

Sesuai semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda 

tetapi tetap satu jua. Sikap ini dapat kita tunjukkan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik dalam pergaulan, perbuatan, tingkah laku dan tutur 

bahasa. 

VI Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan 

pemberian tugas 

  Model Pembelajaran : Kooperatif  tipe jigsaw 
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VII Langkah-langkah Pembelajaran  

 Pra Pembelajaran  (5 menit) 

 Mengkondisikan siswa dengan berdo’a, absensi kelas, persiapan 

pembelajaran. 

1. Kegiatan Awal 

  Apersepsi ( 5 Menit )  

 Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan dalam mempelajari 

pembelajaran yang akan dipelajari siswa saat ini. ”Anak-anak, coba 

ingat kembali pelajaran kelas 4, saat itu kamu sudah dapat menjelaskan 

arti BhinnekaTunggal Ika, coba siapa yang tahu apa arti semboyan 

bangsa kita?”. “Memang bangsa Indonesia memiliki berbagai 

keaneragaman yang tersebar dari sabang sampai merauke, namun kita 

memiliki kesamaan satu nusa satu bangsa dan bahasa. Mari kita 

menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa”. 

Satu Nusa Satu Bangsa 

                  Satu nusa satu bangsa satu bahasa kita  

                  Tanah air pasti jaya untuk slama-lamanya 

                  Indonesia pusaka Indonesia tercinta 

                  Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama 
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 Guru menginformasikan materi yang akan dibahas beserta tujuan 

pembelajaran. 

 2. Kegiatan Inti 

  Tahap eksplorasi (5 menit) 

 Guru menjelaskanmengenai berbagai keaneragaman yang ada di 

Indonesia. 

 Setelah guru memberikan penjelasan, guru memberikan pertanyaan     

“Anak-anak setelah kalian mengetahui tentang berbagai 

keanekaragaman yang ada di Indonesia, dengan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika maka bagaimana tanggapan anak-anak?” 

 Masing-masing siswa memberikan tanggapan mengenai penjelasan 

materi yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan. 

 Guru membagi siswa secara heterogen menjadi 6 kelompok, terdiri 

dari 4 siswa dan dinamakan kelompok asal. 

  Tahap Elaborasi (35 menit) 

 Setiap siswa dalam kelompok, bertanggung jawab mempelajari materi 

tekstual dari guru 

 Siswa mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia, dengan memberikan tanggapan serta saran 

dari permasalahan 
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 Siswa membentuk kelompok ahli berjumlah 4, yang mana setiap 

kelompok ahli memiliki 6 anggota yang berasal dari masing-masing 

kelompok asal. 

 Siswa menyebutkan keanekaragaman suku bangsa dengan membuat 

tabel dari setiap propinsi dengan macam suku bangsanya, yang setiap 

siswa bertanggung jawab dalam 5 propinsi. 

 Siswa menemutunjukkan berbagai keanekaragaman suku bangsa 

dengan memberikan nama suku bangsa  pada gambar peta. 

 Siswa mengidentifikasi kebudayaan yang ada di Indonesia, sesuai asal 

daerahnya. 

 Siswa mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia, dengan memberikan tanggapan serta saran 

dari permasalahan.  

 Siswa kembali ke kelompok asal dengan mencocokkan keterangan 

berdasarkan gambar yang sudah tersedia melalui demonstrasi. 

Tahap Konfirmasi (15 menit) 

 Guru memberikan tanggapan dari diskusi kelas dan penguatan secara 

lisan. 

 Siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

telah dilakukan. 

 Siswa mengerjakan uji kompetensi secara individu. 
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3. Kegiatan Penutup (10 menit ) 

 Siswa bersama guru menuliskan kesimpulan secara singkat berbagai 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta pengamalan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 Guru melakukan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar, pemberian penghargaan kelompok berdasarkan perolehan skor 

individu. 

 Guru merencanakan remidial dan pengayaan sesuai hasil belajar siswa. 

 Guru memberikan motivasi agar siswa lebih berpartisipasi aktif. 

VIII Sumber dan Bahan :  

 1. Sumber  : Buku IPS kelas IV (bse) hal 56-75. 

    Kumpulan Soal dan Modul pegangan guru. 

2. Alat   : Berbagai gambar keragaman budaya 

     Berbagai gambar aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

mencerminkan sikap menghormati keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia.  

XI.      Penilaian  

A.  Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi kelompok 

c. Tes akhir  : ada pada penugasan 

2. Jenis tes 
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a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : dilaksanakan pada saat penugasan 

3. Bentuk tes 

F. Obyektif jenis isian 

4. Alat tes 

G. Soal tes 

B. Kriteria penilaian 

1. Bentuk Instrumen  :  Lembar kerja team asal ( terlampir ), lembar kerja 

team ahli ( terlampir ), tes isian. 

 

                Kendal,    November 

2011 

 Observer,                                                             Peneliti,  

  

 

        Nuryati, S.Pd                                                 Adi Dewi Sartika, A.Ma                
NIP 197311022009032002                                             NIM 1401909112 
   

        Diketahui, 
    Kepala Sekolah 

 

Nurjanah, S.Pd 
 NIP 1967092019880620 
 
 

 

 



170 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

 Kelas/Semester : V/ I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan : Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

 Alokasi Waktu : Pertemuan 2  (3 x35 menit) 

 

I    Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-

Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam 

dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

I. Kompetensi Dasar : 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. 

II.  Indikator Pencapaian Kompetensi : 

  - Mengelompokkkan berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang 

terdapat di Indonesia. 

  -  Menjelaskan berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang terdapat di 

Indonesia. 

  - Mencocokkan penjelasan berdasarkan gambar berbagai keragaman suku 

bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. 



171 
 

 
 

 -  Menyelesaikan permasalahan mengenai keragaman suku bangsa dan budaya 

di Indonesia serta pengamalan sikap kebhinnekaan. 

III.   Tujuan Pembelajaran : 

  - Siswa dapat mengelompokkkan berbagai keragaman suku bangsa dan 

budaya yang terdapat di Indonesia dengan benar melalui media gambar. 

 -  Siswa dapat menjelaskan berbagai keragaman suku bangsa dan budaya 

yang terdapat di Indonesia secara tepat melalui diskusi kelas. 

- Melalui lembar demonstrasi siswa mampu mencocokkan penjelasan 

berdasarkan gambar berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang 

terdapat di Indonesia dengan tepat. 

 - Siswa mampumenyelesaikan permasalahan mengenai keragaman suku 

bangsa dan budaya yang terdapat di Indonesia secara tepat melalui 

evaluasi mandiri. 

IV. Materi ajar : 

   Bangsa Indonesi merupakan bangsa yang majemuk, karena terdiri 

atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan agama. 

Keanekaragaman itu terdapat di berbagai wilayah tersebar dari sabang 

sampai merauke. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaaan hidup yang 

berbeda-beda.   
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   Budaya daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, berbagai 

budaya yang muncul dan berkembang merupakan budaya nasional. 

Keanekaragaman budaya yang ada kita harus melestarikan keberadaannya, 

hal ini dapat diwujudkan dengan mempelajari dan memperkenalkan 

kebudayaan tersebut dalam berabagai acara. 

   Demi persatuan dan kesatuan seharusnya kita menyadari dan 

menghargai keanekaragaman sehingga menjadi satu bangsa yang tangguh. 

Dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, kita jadikan keragaman suku 

bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan.  

V Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan 

pemberian tugas 

  Model Pembelajaran : Kooperatif  tipe jigsaw 

VI Langkah-langkah Pembelajaran: 

 Pra Pembelajaran   (5 menit) 

 Mengkondisikan siswa dengan berdo’a, absensi kelas, persiapan 

pembelajaran. 

1. Kegiatan Awal 

  Apersepsi ( 5 Menit )  

 Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan dalam mempelajari 

pembelajaran yang akan dipelajari siswa saat ini. ”Anak-anak, pada 



173 
 

 
 

pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari mengenai beragam suku 

bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Siapa diantara kalian yang 

mengetahui bagaimana sikap kita terhadap keberagaman yang ada?”. 

“Tentunya dengan keanekaragaman yang kita miliki, bukan menjadi 

pemicu keberbedaan namun menjadikan kita selalu menjalin persatuan 

dan kesatuan.  

 Guru menginformasikan materi yang akan dibahas beserta tujuan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

  Tahap eksplorasi (5 menit) 

 Guru menjelaskan mengenai berbagai keanekaragaman yang ada di 

Indonesia. 

 Setelah guru memberikan penjelasan, guru memberikan pertanyaan     

“Anak-anak sudah siapkah kalian dengan tugas kelompok yang ibu 

guru berikan, yakni mencari gambar tentang keanekaragaman budaya 

di Indonesia?”. 

 Guru membagi siswa secara heterogen menjadi 6 kelompok, terdiri 

dari 4 dan dinamakan kelompok asal. 

  Tahap Elaborasi (35 menit) 

 Setiap siswa dalam kelompok, bertanggung jawab mempelajari materi 

tekstual dari guru. 
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 Siswa menjelaskan berbagai keanekaragaman suku bangsa dan budaya 

di Indonesia dengan berdiskusi kelompok. 

 Siswa membentuk kelompok ahli berjumlah 4, yang mana setiap 

kelompok ahli memiliki 6 anggota yang berasal dari masing-masing 

kelompok asal. 

 Siswa mengelompokkan berbagai keragaman suku bangsa dan budaya 

yang terdapat di Indonesia dengan benar melalui media gambar. 

 Siswa kembali ke kelompok asal mencocokkan penjelasan berdasarkan 

gambar berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang terdapat di 

Indonesia. 

Tahap Konfirmasi (10 menit) 

 Guru memberikan tanggapan dari diskusi kelas dan penguatan secara 

lisan. 

 Siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

telah dilakukan. 

 Siswa menyelesaikan permasalahan mengenai keragaman suku bangsa 

dan budaya yang terdapat di Indonesia secara tepat melalui evaluasi 

mandiri. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit ) 

 Siswa bersama guru menuliskan kesimpulan secara singkat berbagai 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta pengamalan Bhinneka 

Tunggal Ika. 
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 Guru melakukan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar, pemberian penghargaan kelompok berdasarkan perolehan skor 

individu. 

 Guru merencanakan remidial dan pengayaan sesuai hasil belajar siswa 

 Guru memberikan motivasi agar siswa lebih giat belajar 

VIII Sumber dan Bahan :  

 1. Sumber  : Buku IPS kelas IV (bse) hal 56-75. 

    Kumpulan Soal dan Modul pegangan guru. 

2. Alat   : Berbagai gambar keragaman budaya 

     Berbagai gambar aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

mencerminkan sikap menghormati keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia.  

XI.      Penilaian  

A. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi kelompok 

c. Tes akhir  : ada pada penugasan 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : dilaksanakan pada saat penugasan 

3. Bentuk tes 

H. Obyektif jenis isian 

4. Alat tes 

I. Soal tes 
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B. Kriteria penilaian 

1. Bentuk Instrumen  :  Lembar kerja team asal ( terlampir ), lembar 

kerja team ahli ( terlampir ), tes isian. 

                Kendal,    November 

2011 

 Observer,                                                             Peneliti,  

  

 

        Nuryati, S.Pd                                                 Adi Dewi Sartika, A.Ma                
NIP 197311022009032002                                             NIM 1401909112 
   

        Diketahui, 
    Kepala Sekolah 

 

Nurjanah, S.Pd 
 NIP 1967092019880620 
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2. Lembar kerja kelompok ahli 
 

a) Lembar kerja kelompok ahli 1 

Masing-masing siswa dalam team ahli menuliskan berbagai suku 

bangsa dari tiap propinsi, yang masing-masing siswa bertanggung 

jawab atas 5 propinsi. 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

Lengkapi tabel berikut, carilah pada buku sumber mengenai berbagai 

suku bangsa di Indonesia!                                        

No Nama Propinsi Suku Bangsa 

1. 

2. 

3 

Dst 

30 

Nanggroe Aceh Darussalam Aceh, Gayo, Alas, Simeuleu 
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b) Lembar kerja siswa team ahli 2 

 Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

Temutunjukkan letak suku bangsa dengan menuliskan nama suku 

bangsa  pada gambar peta buta yang tersedia dengan panduan peta 

tematik. 
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c) Lembar kerja siswa team ahli 3 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 

 

Sebutkan berbagai keragaman budaya dari 10 daerah yang ada di 

Indonesia, dengan melengkapi tabel lembar kerja kelompok yang sudah 

tersedia! 

No 
Nama 

Propinsi 

Rumah 

Adat 

Pakaian 

Adat 

Kesenian 

Daerah 

Senjata 

tradisional 
Tradisi 
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d) Lembar kerja siswa team ahli 4 

  Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................. 

Berikan tanggapan serta saran mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan pengamalan Bhinneka Tuggal Ika! 

No Permasalahan Tanggapan Saran 
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4. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apa semboyan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman! 

2. Sebutkan bentuk keragaman budaya adat istiadat di Indonesia! 

3. Rumah adat di Provinsi Jawa tengah adalah… 

4. Budaya daerah merupakan sumber dari budaya…. 

5. Terhadap kebudayaan bangsa kita harus…agar budaya itu tetap ada 

6. Madura, Tengger, jawa, dan oseng merupakan suku yang mendiami 

provinsi! 

7. Tari Jaipong berasal berasal dari provinsi....... 

8. Upacara pembakaran mayat di Bali disebut.... 

9. Gambar senjata tradisional di samping adalah rencong 

berasal dari provinsi ... 

10. Sebutkan salah satu sikap kita terhadap berbagai keragaman yang ada 

di Indonesia untuk menjalin persatuan dan keatuan! 

Kunci Jawaban 

1. Bhinneka Tunggal Ika 

2. Bahasa daerah, Kesenian daerah, senjata tradisional, rumah adat, dan tradisi 

3. Joglo 

4. Nasional 

5. Melestarikannya 

6. Jawa Timur 

7. Jawa Barat 

8. Ngaben 

9. Aceh 

10. Tidak membeda-bedakan budaya dan istiadat dari daerah lain 
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LEMBAR KERJA SISWA  

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

1. Lembar kerja kelompokasal 

Siswa dalam kelompok asal mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

menjelaskan keanekaragaman budaya di Indonesia yang disesuaikan 

dengan asal daerahnya. 

2. Lembar kerja kelompok ahli 

    Lembar kerja kelompok ahli 1 sampai kelompok ahli 4.  

Masing-masing siswa dalam team ahli mengelompokkan berbagai 

keanekaragaman yang ada di Indonesia dalam bentuk kliping. 

Nama Siswa: 

 1........................... 

 2........................... 

 3........................... 

 4............................ 

 5............................. 

 6 ............................ 
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Buatlah kliping dari gambar berbagai keanekaragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia. 

 

 

 Sampul depan                         Isi                            Belakang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

   Kesimpulan 

     ………. 

    Saran 
         …….. 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

Kumpulan          
gambar berbagai  

keanekaragaman
Suku Bangsa     
dan Budaya 

Oleh 

1...... 

2...... 

SDN..... 

2011 

gambar 
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3. Lembar kerja kelompok asal   

  Siswa kembali kekelompok asal untuk menuliskan penjelasan sesuai 

dengan gambar dari berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang 

terdapat di Indonesia dengan cara mendemonstrasikan di depan kelas. 

No Asal 
Daerah 

Nama Suku 
Bangsa Tarian Rumah adat Tradisi 

1. 

Bali 

    

2 

  

Tari Piring 

  

3 

    

 
Karaban 

Sapi 

4 

 
Asmat, 
sentani, 
senggigi 

   

5 

   

 
Joglo 

 

 

 



188 
 

 
 

4. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1.   Apa nama rumah adat pada gambar disamping! 

2. Suku Gayo dan Alas berasal dari provinsi…… 

3. Ondel-ondel kesenian dari provinsi ! 

4. Rumah adat di Provinsi Jawa tengah adalah… 

5. Gamelan merupakan alat musik dari daerah…. 

6. Upacara kasada dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di lereng 

gunung…. 

7. Pakaian adat dari daerah mana gambar disamping? 

8. Tari Jaipong berasal berasal dari propinsi....... 

9. Upacara pembakaran mayat di Bali disebut.... 

10. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga merupakan arti dari 

semboyan.... 

 

Kunci Jawaban 

1. Honai   6. Tengger 

2. Nangroe Aceh Darussalam 7. Bali 

3. DKI Jakarta    8. Jawa Barat 

4. Joglo    9. Ngaben 

5. Jawa Tengah   10. Bhinneka Tunggal Ika 
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Lampiran 9 

Rekapitulasi Pengamatan Ketrampilan GuruSiklus II 

 

No 
 

Aspek Keterampilan Guru Menggunakan 
Pendekatan Jigsaw 

Hasil Yang 
Dicapai 

P1 P2 

1 Membuka pelajaran 4 4 

2 Menjelaskan pelajaran 3 4 

3 
Memberikan variasi dan penggunaan pendekatan  

jigsaw 
3 3 

4 Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok 

jigsaw 
3 4 

5 Memberi penguatan  3 3 

6 Mengelola kelas  3 3 

7 Membimbing diskusi dalam kelompok jigsaw 3 4 

8 Memberi pertanyaan 3 3 

9 Mengajar dalam kelompok jigsaw 3 4 

10 Menutup pelajaran 3 4 

Jumlah 31 
36 

Rata-rata 3.1 3.6 

Presentase 77% 90% 

Kategori Baik Sangat 
baik 

 

P1 = Pertemuan  pertama 
P2= Pertemuan kedua 
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Lampiran 10 

Rekapitulasi Pengamatan Interaksi Siswa Siklus II 

No Aspek penilaian 
Hasil yang 

dicapai 

P1 P2 

1 Pola interaksi pembelajaran 3 4 

2 Ciri-ciri interaksi pembelajaran 3 4 

3 Faktor interaksi pembelajaran dari guru 3 4 

4 Faktor interaksi pembelajaran dari siswa 3 4 

5 Faktor interaksi pembelajaran dari kurikulum 3 4 

6 Faktor interaksi pembelajaran dari lingkungan 3 3 

7 Pengelolaan  interaksi 3 4 

8 Komponen-komponen interaksi 3 4 

9 Interaksi dalam kelompok jigsaw (kelompok asal) 4 4 

10 Interaksi dalam kelompok jigsaw (kelompok ahli) 4 4 

11 Peran guru dalam interaksi pembelajaran 4 4 

12 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran 3 4 

13 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran 
(pemecahan masalah) 3 4 

14 Prinsip-prinsip interaksi pembelajaran (prinsip 
mencari, menemukan dan mengembangkan 
sendiri) 

3 4 

15 Tingkah laku interaksi pembelajaran  3 4 

16 Interaksi kelompok 3 4 

17 Keterampilan sosial  3 4 

Jumlah 54 57 

Rata-rata 3.1 3.3 

Presentase 79% 83% 

Kriteria Baik Sangat 
Baik 

P1 = Pertemuan  pertama 
P2= Pertemuan kedua 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

SISWA KELAS V SDN 1 KARANGMULYO 

KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NO  Nama Siswa 

Perolehan Nilai 

Pertemuan  

1 

Pertemuan 

2 

1.  Farida Dwi Ariyani 55 55 

2.  Dian Ayu Rahmawati  78  85 

3.  Mohammad sobirin  68  70 

4.  Nurul Fatikhatun Rizki  85  85 

5.  Sofa Nurul Latifah  86  85 

6.  Siti Lismayanti  63 62 

7.  Moh. Nur  Iman  77  85 

8.  Dian Dewi Permatasari 55 70 

9.  Adam Bachtiar  79  80 

10.  Ida Rosida  70  77 

11.  Esti Riwayati  70  78 

12.  Ratna Nur Fadhilah  69  70 

13.  Ferry Fathurrahman 66 69 

14.  Siti Kholifah  85  86 

15.  Faesol Lutfi  76  79 

16.  Dina Silfi Oktaviani  67  70 
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17.  Sifa Sholakhudin 67 69 

18.  Safnawati Khasanah  59  60 

19.  Dea Tiara Cahyani  85  86 

20.  Aufa Sabrina Yogasiwi  64  66 

21.  Andrean Prakoso  64  77 

22.  Mutiara Sabrina  87 96 

23.  David Hadi Nugroho  60  66 

24.  Yulia Nur Aika Putri 55 60 

Jumlah Nilai  1690  1786 

Rata‐rata  70,4  74,4 

Nilai Terendah  55  55 

Nilai Tertinggi  87  96 

KKM  65 65 

Jumlah siswa yang tuntas  16  20 

Jumlah siswa yang belum tuntas 8 4 

Persentase Ketuntasan  66,6%  83,3% 
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Lampiran 12 

Foto kegiatan Pembelajaran Siklus II 

Guru memberikan penjelasan 

 

 

Guru pamong sebagai kolaborator 
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Siswa di bagi dalam kelompok asal 

 

 

Siswa berdiskusi menyelesaikan lembar kerja  

 

 

Siswa dibagi dalam kelompok ahli 
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Siswa mendemonstrsikan hasil diskusi  

 

Siswa kembali pada kelompok asal 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi 
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Guru memberikan kesimpulan dan tindak lanjut 
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Lampiran 13 

Hasil Wawancara 

WAWANCARA DENGAN GURU 

( Sebelum  Tindakan )  

Hari / tanggal              :   Senin/3 Oktober 2011 

           Tempat                        :   SD Negeri 1 Karangmulyo  

   Kecamatan Pegandon-Kendal 

           Guru / Responden       :   Adi Dewi Sartika 

No Pertanyaan  Jawaban  

1. Metode pembelajaran apa yang sering 
saudara gunakan dalam mengajar ? 

Metodeceramah dan Tanya 
jawab 

2. Apa alasan saudara memilih 
metodeceramah dan Tanya – jawab dalam 
proses pembelajaran  IPS ? 

Karena metode ceramah dan 
Tanya jawab tidak 
memerlukan banyak media 

3. Apakah anda pernah menerapkan 
pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw 
dalam proses pembelajaran ?  

Belum pernah  

4. Bagaimana suasana kelas pada waktu 
anda mengajar dengan menggunakan 
pendekatan  kooperatif Tipe Jigsaw  
dalam proses pembelajaran IPS ? 

Pada siklus I pertemuan 
pertama belum 
terkondisikan apalagi pada 
saat pembagian kelompok, 
tetapi setelah pertemuan 
selanjutnya siswa sudah 
memahami alur dari 
pembelajaran. 

5. Bagaimana reaksi siswa pada saat diberi 
tugas ?  

Semangat dan senang 

Kendal,  3 Oktober 2011 
  Pewawancara 

Nuryati, S.Pd                                      
NIP 197311022009032002    
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WAWANCARA DENGAN SISWA 
( Sebelum  Tindakan )  

Hari / tanggal               : Senin, 3 Oktober 2011 

            Tempat                        :  SD Negeri 1 Karangmulyo 

   Kecamatan Pegandon-Kendal 

 Siswa / Responden      :  Mutiara Sabrina 

 
NO  Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah kamu memahami materi yang diajarkan 
Guru ?  

Kurang memahami 

2. Menurut kamu bagaimana guru dalam mengajar 
IPS selama ini? 

Kurang menarik  

3. Apakah kamu  senang dalam proses pembelajaran 
yang selama ini guru ajarkan ? 

Biasa aja, kurang 
menarik 

4. Apakah  guru memotivasi siswa untuk bertanya ?  Guru selalu memberikan 
pertanyaan saat 
pembelajaran 

5. Apakah guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 
proses pembelajaran ?  

Guru dalam 
memberikan 
pembelajaran senantiasa 
memberikan semangat 
siswa dalam belajar 

6. Bagaimana tanggapan kamu bila disekolah hanya 
mencatat dan mendengarkan saja ?  

Membosankan dan 
pembelajran susah 
dipahami 

 
 

 Kendal, 3 Oktober 2011Pewawancara  

 

Nuryati, S.Pd                                      

NIP 197311022009032002   

 

 
 

WAWANCARA DENGAN GURU 
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( Setelah  Tindakan )  

 

             Hari / tanggal               :  Rabu/ 16 November 2011 

             Tempat                        :   SD Negeri 1 Karangmulyo  

Kecamatan Pegandon-Kendal 

Guru / Responden        :   Adi Dewi Sartika  

NO  Pertanyaan  Jawaban  

1. Apa alasan saudara 

memilih pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw 

dalam proses 

pembelajaran IPS ?  

Karena pendekatan kooperatif 

menekankan kebersamaan sedangkan 

memilih tipe jigsawdisebabkan materi 

IPS sangat luas, dengan pembagian 

kelompok asal dan kelompok ahli dapat 

memberikan tanggung jawab siswa serta 

efektivitas waktu. 

2. Bagaimana cara anda 

meningkatkan interaksi 

siswa dalam proses 

pembelajaran IPS dengan 

menerapkan pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw ? 

Melalui lembar kerja siswa, berbagai 

penggunaan media dan metode 

pembelajaran serta penugasan 

3. Bagaimana pendapat anda, 

apakah pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw 

dapat meningkatkan 

interaksi siswa dalam 

proses pembelajaran ?  

Sangat berpengaruh, siswa lebih aktif dan 

kreatif serta berkompetitif dalam 

pembelajaran.  

4. Bagaimana reaksi siswa 

pada saat anda 

Sangat senang, karena selama ini guru 
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memberikan pembelajaran 

IPS dengan menerapkan 

pendekatan Kooperatif 

Tipe Jigsaw?  

hanya menerapkan metode ceramah , 

Tanya jawab dan beberapa penugasan 

dalam kegiatan pembelajaran tanpa 

menggunakan variasi model 

pembelajaran sehingga siswa cenderung 

pasif. 

5. Bagaimana kesimpulan 

saudara tentang 

pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw?  

Dengan menerapkan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw, pembelajaran lebih 

menekankan kebersamaan dan keaktifan 

siswa sehingga terjadi interaksi 

pembelajaran antara  guru, siswa, dengan 

media. sehingga hasil prestasi belajar 

siswa bisa meningkat. 

 

Kendal , 16 November 2011 

   Pewawancara  

 

Nuryati, S.Pd                                      

NIP 197311022009032002                                              

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN SISWA 
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( Setelah  Tindakan ) 

 

                           Hari / tanggal             : Rabu/ 16 November 2011 

                           Tempat                        :  SD Negeri 1 Karangmulyo  

             Kecamatan Pegandon-Kendal 

Siswa / Responden    :  Adam Backtiar 

NO  Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah kamu memahami materi 

yang diajarkan Guru ?  

Iya, saya memahami pembelajaran yang 

disampaikan baik mengenai peninggalan 

bersejarah masa Hindu, Budha dan 

Islam, maupun tentang keragaman 

budaya di Indonesia. 

2. Menurut kamu bagaimana guru 

dalam mengajar IPS dengan 

menerapkan Pendekatan Kooperatif 

TipeJigsaw ? 

Sangat menarik, dengan belajar 

kelompok kita samakin memahami arti 

kebersamaan dan pekerjaan semakin 

cepat selesai. 

3. Apakah kamu lebih senang dalam 

proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan 

Kooperatif Tipe Jigsaw? 

Sanagat  senang 

4. Apakah guru  memotivasi siswa 

untuk bertanya ?  

Selama guru dalam memberikan 

pembelajaran selalu memotivasi siswa 

dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang membangun  

5. Apakah guru memotivasi siswa 

untuk aktif dalam proses 

pembelajaran ?  

Selama dalam kegiatan pembelajaran, 

siswa selalu ditekankan untuk selalu 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
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pembelajran, hal ini didukung dengan 

adanya penerapan tipe jigsaw, 

pembagian kelompok asal dan ahli. 

 

Kendal , 16 November 201 

Pewawancara     

 

 

Nuryati, S.Pd                                      

NIP 197311022009032002                                              
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Lampiran 14 

 

 

 

 

Surat-Surat Penelitian 
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Lampiran 15 

 

 

 

Jadwal Bimbingan Skripsi 

 

 


