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ABSTRAK 
 

Khoirunnisa’, Hanifah. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. 

295 halaman. 

 

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran IPA siswa kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang yaitu guru belum memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran, selain itu siswa masih kurang kerja sama, 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi, dan menyampaikan informasi dalam 

kelompok. Sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Ditunjukkan dari 

data hasil pembelajaran IPA masih banyak siswa kelas IVB yang memperoleh 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Dari 43 siswa, 

hanya 34.88% atau 15 siswa yang mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 

65.12% atau 28 siswa masih mendapat nilai di bawah KKM. Untuk 

memecahkan masalah tersebut peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada pembelajaran IPA. 

Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantu 

media visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang?. Tujuan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

atas empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, 

catatan lapangan, dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengingkatan pada keterampilan 

guru yaitu siklus I 64,28% meningkat pada siklus II 71,42%, dan meningkat pada 

siklus III 82,14% serta telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

kriteria baik. Selanjutnya, hasil observasi aktivitas siswa siklus I 52,90% 

meningkat pada siklus II 61,56% dan pada siklus III 75,43% serta telah memenuhi 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu kriteria baik. Selanjutnya, hasil belajar 

siswa pada siklus I menunjukkan ketuntasan siswa mencapai 62,79% meningkat 

pada siklus II 72,09% dan pada siklus III 81,39%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbantuan media visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar IPA siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01. Dalam 

melaksanakan pembelajaran ini, guru sebaiknya menyiapkan ruang kelas atau 

tempat yang memadai dan siswa diharapkan memperhatikan saat guru 

menyampaikan aturan dalam berdiskusi penjelasan dan pengarahan. 

Kata Kunci: jigsaw, kualitas pembelajaran IPA, visual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri 

manusia. Telah dipaparkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 yaitu Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Selanjutnya pada Pasal 37, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, 

dan muatan lokal. 

Sedangkan, berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah Bahwa Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetaguan Alam (IPA) di SD/MI merupakan 

standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan 
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menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru.  

Dari pernyataan diatas, IPA merupakan salah satu pelajaran yang wajib 

diberikan siswa mulai dari pendidikan dasar. Dijelaskan dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati  (2014:22), IPA pada hakikatnya merupakan suatu rumpun ilmu yang 

memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual 

(factual)baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan 

sebab-akibatnya. Sedangkan, menurut Usman (2011:3), IPA dapat diartikan 

sebagai ilmu alam, yaitu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di alam ini.  

Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD menurut KTSP (Depdiknas, 2006) 

secara terperinci adalah: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalm kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan 

rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, (4) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran 

untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) 
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memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 

Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Berkaitan dengan hal tersebut, ditunjukan kedudukan pendidikan 

Indonesia pada tingkat dunia terlebih pada IPA, melalui temuan dari Program for 

International Student Assessment (PISA) tahun 2012 Indonesia berada pada 

peringkat ke-64 dari 65 negara peserta dengan skor yang diperoleh 382, hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat membaca literasi IPA pada siswa di 

Indonesia berada pada skor dibawah rata-rata standar dari PISA. Sedangkan hasil 

dari TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan (PIRLS 

Progress in International Reading Literacy Study) tahun 2011 pada pelajaran IPA, 

Indonesia berada pada peringkat ke-40 dengan skor 406 dengan standar rata-rata 

skor TIMSS adalah 500. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan 

di Indonesia cukup rendah, hal ini dikarenakan tingkat belajar di Indonesia masih 

rendah yaitu kurangnya efektifitas, efisiensi, dan standarisasi dalam pembelajaran. 

Peristiwa mengenai pelaksanaan pembelajaran IPA tersebut, juga terjadi 

pada pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator ketika melakukan observasi bahwa 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang masih belum optimal, karena guru belum memaksimalkan penggunaan 

media pembelajaran sehingga siswa masih ramai di kelas dan kurang tertarik 

dengan pembelajaran, selain itu siswa masih belum aktif dalam pembelajaran hal 

ini ditunjukkan dengan kurangnya kerja sama antar sesama siswa dan juga 
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tanggung jawab siswa, sehingga kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan informasi dalam sebuah kelompok masih kurang. 

Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang rendah. Ditunjukkan dari data hasil evaluasi 

harian I pada pembelajaran IPA siswa kelas IVB semester II tahun pelajaran 

2013/2014 masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Dari 43 siswa, 

hanya 34.88% atau 15 siswa yang mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 

65.12% atau 28 siswa masih mendapat nilai di bawah KKM. Dengan nilai 

terendah 40, nilai tertinggi 93, dan rata-rata kelas 68,32. Dengan melihat data 

hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut, maka proses pembelajaran 

tersebut perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, agar siswa tersebut dapat 

memahami materi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA.  

Selanjutnya, untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut peneliti 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

terebut, yaitu pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Maka peneliti 

menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw yang merupakan sebuah model belajar kooperatif yang 

menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil 

sehingga siswa mempunyai banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

dan mengolah informasi yang didapat (Rusman, 2013:218). Selain itu, peneliti 

juga menggunakan media pembelajaran yaitu media visual yang mempunyai 



5 
 

5 
 

peran penting dalam proses belajar, dikarenakan media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan (Arsyad, 2013:89). Melalui penerapan 

model pembelajaran Jigsaw berbantuan media visual diharapkan, siswa dapat 

bekerja sama dan aktif dalam pemebelajaran yaitu dengan meningkatnya tanggung 

jawab pada diri siswa, kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan juga 

menyampaikan pendapat, informasi atau pengalaman yang telah ia dapat 

sebelumnya dalam kelompok, serta dengan penggunaan media yang  dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari yang telah divisualisasikan maka siswa lebih 

tertarik dalam pembelajaran sehingga materi atau pesan pembelajaran akan dapat 

tersampaikan dengan optimal.  

Hal tersebut juga pernah teliti Idha Novianti pada tahun 2013 dengan judul 

“The Application of Cooperative Learning Model-Jigsaw Type in Learning 

Mathematics”. Berdasarkan penelitian, penggunaan model pembelajaran Jigsaw 

pada matematika menghasilkan dari sisi sikap, model pembelajaran Jigsaw 

membuat siswa lebih ceria dan lebih aktif dalam menerima pelajaran matematika, 

tentu saja keberadaan peran guru sangat penting sebagai pedoman bagi proses 

belajar. Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, manfaat lain dari model 

pembelajaran Jigsaw adalah siswa dilatih untuk berani untuk menyampaikan 

pendapat. Belajar dengan model pembelajaran Jigsaw mampu menjadi alternatif, 

namun perlu dilihat materi pelajaran kelayakan yang akan diajarkan di kelas 

dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Dan juga usia iswa yang akan 

diajarkan, karena lebih tua usia mereka, lebih baik mereka memahami untuk 

bekerja sama dengan anggota lainnya. 
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Selain itu penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Arifah (2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Mata Pelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Kelas V SDN Kutisari II Surabaya”. Dari penelitian yang 

telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa persentase aktivitas guru mengalami 

peningkatan sebesar 23,2% yaitu 69% pada siklus I dan 92,2% pada siklus II 

Persentase aktivitas siswa juga mengalami peningkatan sebesar 22,5%, yaitu 

67,5% pada siklus I dan 90% pada siklus II. Sementara itu, ketuntasan belajar 

siswa juga mengalami peningkatan sebesar 13,9%, yaitu 75% pada siklus I dan 

88,9% pada siklus II. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti telah 

mengkaji masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media Visual 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IVB SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Kota Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas 

IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang? 
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1.2.1.1 Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan 

media visual dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang? 

1.2.1.2 Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan 

media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA  

siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang? 

1.2.1.3 Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan 

media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Hasil analisis yang didapatkan peneliti saat melakukan observasi bersama 

kolaborator menunjukkan bahwa keterampilan guru mengajar, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar pada pembelajaran IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang 

masih rendah. Oleh karena itu, peneliti memberikan tindakan dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual. 

Adapun langkah-langkah tindakan pembelajaran kooperatif yang berbasis 

jigsaw menurut Rusman (2011: 217) dan media visual menurut Arsyad (2013) 

maka dihasilkan langkah-langkah modifikasi pembelajaran tipe jigsaw berbantuan 

media visual sebagai berikut: 

a. Persiapan 

b. Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan bantuan media visual.  
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c. Siswa berkelompok yang terdiri dari + 4 siswa dalam satu kelompok. 

(Kelompok asal)  

d. Memberikan tugas kepada tiap anggota kelompok dengan bagian materi dan 

tugas yang berbeda  

e. Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli)  

f. Kelompok ahli berdiskusi  

g. Setelah itu, tim ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada 

anggota kelompok tentang subtopik yang mereka kuasai.  

h. Setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya  

i. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban  

j. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

k. Pemberian evaluasi 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas 

IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.1.1 Meningkatkan keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 
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1.3.1.2 Meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

1.3.1.3 Meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA sehingga 

dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Selebihnya dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi dunia pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.2.1 Guru  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

visual pada pembelajaran IPA di SD diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

serta ketrampilan guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif kreatif. Selain 

itu meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan refleksi dan penilaian 

kepada siswa. 
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1.4.2.2 Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan 

media visual pada pembelajaran IPA di SD diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dengan terlibat dalam pembelajaran, melatih siswa untuk 

menyampaikan informasi, pendapat ataupun pengalamannya dengan bekerja 

dalam kelompok sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai 

dengan baik. 

1.4.2.3 Sekolah  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

visual pada lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kerja sama antar guru yang 

berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga dapat 

meningkat mutu sekolah. Serta dengan meningkatnya hasil belajar siswa maka 

dapat meningkatkan kredibilitas sekolah dimata masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar menurut Hamdani (2011: 21) merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Selain itu belajar akan lebih baik jika 

subjek yang mengalami atau melakukannya. Jadi, tidak bersifat verbalistik.  

Rifa‟i dan Anni (2011:82) memaparkan bahwa belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.  

Selanjutnya, dijelaskan dalam Sardiman (2012:20) belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.  

Sedangkan, belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai 

akibat dari pengalaman dan latihan (Sanjaya, 2011:112). 

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan dan juga sikap yang menjadi hasil dari pengalaman yang telah 

dilakukan. 
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2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Rifa‟I dan Anni (2011:96-98) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti 

kemampuan kemampusn intelektual, emosional, dan kondisi sosial, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal diantaranya 

variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspons), 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan 

mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Selanjutnya, faktor-faktor belajar juga dijelaskan oleh Hamalik (2013: 32) 

yaitu: a) kegiatan, penggunaan, dan ulangan, b) latihan, dalam belajar 

memerlukan relearning, recalling dan reviewing agar pelajaran yang terlupakan 

dapat dikuasai kembali, c) belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil 

jika siswa merasa berhasil dan merasa puas serta dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan, d) siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau 

gagal karena keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong untuk 

belajar lebih baik, e) asosiasi, karena semua pengalaman belajar antara yang lama 

dan baru perlu diasosiasikan sehingga menjadi satu kesatuan, f) pengalaman masa 

lampau sebagai bahan apersepsi dan dasar untuk menerima pengalaman baru, g) 

kesiapan belajar, h) minat dan usaha, i) fisiologis (kondisi fisik siswa), j) 

intelegensi.  
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Sedangkan menurut Thomas F. Staton, terdapat enam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar, yaitu : motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, 

pemahaman, dan ulangan. (Sardiman, 2012:39-44) 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi belajar. Beberapa faktor tersebut diantarnya faktor 

internal yang terdiri dari fisik, psikis, dan juga sosial, serta berbagai faktor 

eksternal yang datang dari luar diri manusia. 

2.1.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari (Suprijono, 2012:13). Sedangkan menurut Sanjaya (2011:51) 

pembalajaran adalah kegiatan yang bertujuan membelajarkan siswa. Proses 

pembelajaran itu merupakan rangakaian kegiatan yang melibatkan berbagai 

komponen. Selanjutnya, Rifa‟I dan Anni (2011:193) mengungkapkan bahwa 

proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti 

penggunanan media komputer dalam pembelajaran. 

Rusman (2013:144) menjelaskan bahwa pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa baik interaksi secara 

langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah perbuatan yang dilakukan untuk belajar sesuatu dengan cara berinteraksi 
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baik secara verbal maupun nonverbal dan melibatkan berbagai komponen untuk 

mempelajari sesuatu. 

2.1.1.4 Komponen Pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen. Seperti yang telah 

dikemukakan Rifa‟i dan Anni (2011:194) bahwa pembelajaran merupakan sebuah 

sistem dan jika ditinjau dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya akan 

melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen terrsebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Tujuan 

Tujuan biasanya berupa pengetahuan, keterampilan atau sikap yang akan 

dicapai melalui proses pembelajaran. 

b. Subjek belajar 

Selain sebagai subjek, peserta didik juga merupakan objek. Sebagai subjek 

karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. 

Sebagai objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subjek belajar. 

c. Materi pelajaran 

Materi pelajaran memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan  berpengaruh terhadap intensitas proses 

pembelajaran.  
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d. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran meruppakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang dikira efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pendidik perlu memilih model-model pembelajaran yang tepat, metode 

pembelajaran yang sesuai dan teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan 

metode mengajar. Selain itu, juga harus mempertimbangkan tujuan, 

karakteristik peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat maksimal. 

e. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media juga 

berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan 

fungsi media dalam pembelajaran pendidik perlu memilih media yang sesuai.  

f. Penunjang 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah proses pembelajaran. Komponen penunjang yang dimaksud 

dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, 

bahan pelajaran dan sebagainya. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

pembelajaran dapat melibatkan banyak komponen yang merupakan satu kesatuan 

dan satu sama lainnya saling berkaitan serta tidak dapat dipisah-pisahkan agar 

dapat melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya dan optimal. 
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2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

2.1.2.1 Pembelajaran Kooperatif 

Menuurut Suprijono (2012:54) pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerjja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan guru. Sedangkan Sanjaya 

(2011:242) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan sistem 

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa tau suku 

yang berbeda (heterogen) dengan sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok.  

Selanjutnya, pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberi 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang 

berbeda latar belakangnya.(Trianto, 2011:42) 

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

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa 

membentuk kelompok dengan tujuan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

2.1.2.2 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Dijelaskan oleh Rusman (2013:144-145) bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu rencana yang dapat digunakan untuk membentuk rencana 

pembelajaran jangka panjang (kurikulum), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbiong pembelajaran di kelas.  
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Salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran jigsaw. Model 

pembelajaran jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan pada 

tahun 1978.(Slavin, 2014:236) 

Rusman (2013:217-218) menjelaskan bahwa jigsaw berasal dari bahasa 

Inggris yang artinya gergaji ukir dan ada juga yang menyebut dengan istilah 

puzzle yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaraan 

kooperatif tipe jigsaw mengambil pola cara kerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu 

siswa melakukan kegiatan belajar dengan bekerja sama dengan siswa lain untuk 

mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model 

belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk 

kelompok kecil sehingga siswa mempunyai banyak kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat. Jigsaw dikenal 

juga dengan kooperatif para ahli. 

Dalam tipe jigsaw ini, suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, 

dengan setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa yang heterogen. Kelompok ini 

disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan 

dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, setiap siswa diberi tugas 

mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan 

materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut 

kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi 

pembelajaran yang sama, serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan 



18 
 

18 
 

kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson 

disebut kelompok Jigsaw (gigi gergaji). 

 

Keterangan : 

Baris I  :  Kelompok Asal 

Baris II :  Kelompok Ahli 

Gambar 2.1 Contoh Pembentukan Kelompok Jigsaw 

Misalnya pada penelitian yang dilaksanakan ini, jumlah siswa kelas IVB 

terdiri atas 43 siswa. Kemudian, membentuk kelompok asal yang terdiri atas 4 

sampai 5 siswa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdiri dari 4 bagian 

materi pembelajaran maka akan terbentuk 4 kelompok ahli, karena kelas IVB 

terdiri dari 43 siswa jadi terdapat 10 kelompok asal dengan terdapat 3 kelompok 

yang beranggotakan 5 siswa yaitu kelompok 8, 9, 10 dan sisanya beranggotakan 4 

siswa. 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dismpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada kerjasama dalam suatu kelompok dan menuntut keaktifan  dan 

keterlibatan seluruh siswa dalam pembelajaran dengan memberikan tanggung 

jawab pada masing-masing anggota kelompok. 
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2.1.2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Dipaparkan dalam Rusman (2011:217) bahwa langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut: 

a. Siswa dikelompokkan dengan anggota + 4 orang 

b. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi dan tugas yang berbeda 

c. Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli) 

d. Setelah kelompok ahli berdiskusi, setiap anggota kembali ke kelompok asal 

dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka 

kuasai 

e. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

f. Pembahasan 

g. Penutup 

Selanjutnya, menurut Shoimin (2014:90-93) langkah pembelajaran jigsaw 

adalah sebagai berikut: 

l. Guru merencanakan pembelajaran yang akan menghubungkan beberapa 

konsep dalam rentang waktu yang bersamaan 

m. Menyiapkan materi yang akan dipelajari 

n. Menyiapkan permasalahan 

o. Membagi kelompok (kelompok asal); setiap kelompok mendapat beberapa 

permaslahan dan masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung 

jawab terhadap suatu materi (permasalahan) 
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p. Masing-masing anggota kelompok mendalami materi yang menjadi tanggung 

jawabnya 

q. Setiap anggota kelompok dengan materi (permasalahan) yang sama berkumpul 

membentuk sebuah kelompok (kelompok ahli) dan berdiskusi 

r. Masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan menyampaikan 

hasil diskusi kelompok ahli kepada kelompok asal. 

s. Mengukur hasil belajar dengan tes atau kuis 

Selain itu, Slavin (2014:241) juga mempunyai pendapat mengenai langkah 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah dimodifikasi menjadi jigsaw II.  

Berikut ini langkah kegiatannya: 

a. Membaca 

Siswa menerima topik ahli dan membaca materi yang ditnjuk untuk menggali 

informasi (mendalaminya). 

b. Diskusi kelompok ahli 

Siswa dengan topik ahli yang sama bertemu untuk mendiskusikannya dalam 

kelompok ahli. 

c. Laporan tim 

Ahli-ahli kembali pada timnya dan mengajarkan topik mereka kepada anggota 

yang lain dalam satu timnya. 

d. Tes 

Siswa mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. 

e.  Rekognisi tim 
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Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan langkah 

pembelajaran jigsaw berdasarkan pendapat Rusman. Hal tersebut dikarenakan 

waktu pelaksanaannya yang lebih singkat jika dibandingkan dengan langkah 

jigsaw II menurut Slavin, sehingga sesuai dengan waktu pelaksanaan 

pembelajaran di SD. 

2.1.2.4 Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mempunyai berbagai 

kelebihan. Telah dijelaskan oleh Shoimin (2014:93), bahwa kelebihan model 

pembelajaran jigsaw antara lain : 

a. Dapat mengembangkan kreatifitas, kemampuan, dan daya pemecahan masalah 

pada siswa menurut kehendaknya sendiri 

b. Hubungan guru dan siswa berjalan secara seimbang dan memungkinkan 

suasana belajar yang harmonis 

c. Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif 

d. Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu kelas, kelompok, dan 

individu. 

2.1.2.5 Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Selain memiliki kelebihan, suatu model juga pasti memiliki kekurangan. 

menurut Shoimin (2014:93-94) kekurangan model pembelajaran jigsaw adalah 

sebagai berikut: 

a. Dikhawatirkan kelompok akan terhambat saat melaksanakan diskusi jika guru 

tidak mengingatkan siswa untuk menggunakan keterampilan kooperatif dalam 

kelompok. 
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b. Jika anggota kelompok kurang maka akan terhambat 

c. Membutuhkan waktu lebih lama, apabila penataan ruang belum terkondisi 

dengan baik sehingga perlu waktu untuk mengubah posisi yang dapat 

menimbulkan kegaduhan. 

Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan 

kekurangan lain mengenai model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu 

diperlukan bimbingan guru saat proses diskusi berlangsung. Hal ini dikarenakan 

setiap siswa memiliki tanggung jawab pada setiap materi yang telah ditentukan. 

Dari beberapa kekurangan diatas dapat diberikan solusi sebagai berikut:  

a. Guru hendaknya memberikan motivasi pada siswa saat pembelajaran 

berlangsung 

b. Guru membagi anggota kelompok secara heterogen dan memperhatikan jumlah 

siswa dalam kelas. Jika jumlah siswa ganjil atau tidak dapat dibagi genap untuk 

pembagian kelompok ahli, maka lebih baik tiap kelompok asal memiliki 

jumlah anggota lebih, jadi jika membentuk kelompok ahli lebih baik kelompok 

memiliki perwakilan lebih dari satu. 

c. Sebelum pelaksanaan pembelajaran sebaiknya menyiapkan ruang kelas terlebih 

dahulu.  

d. Guru hendaknya membimbing siswa saat proses pembelajaran terutama saat 

proses diskusi kelompok ahli berlangsung. Hal ini dikarenakan setiap siswa 

memiliki tanggung jawab pada setiap materi yang telah ditentukan, sehingga 

nantinya siswa dapat menguasai materi tersebut untuk dapat disampaikan pada 

anggota kelompok asalnya. 
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2.1.3 Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Selanjutnya, madia merupakan komponen sumber belajar yang mengandung 

materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar (Arsyad, 2013:3-4). Selanjutnya, Rifa‟I dan Anni (2011:196) memaparkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Sedangkan, dijelaskan dalam Hamdani (2011:73) bahwa, media 

pembelajaran harus dapat meningkatkan motivasi siswa, memberi rangsangan 

belajar hal baru bagi siswa dan merangsang siswa mengingat yang sudah 

dipelajari, serta media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 

tanggapan.  

Disebutkan dalam Hamdani (2011:248) bahwa media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Media visual 

Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat dengan indra 

penglihatan. 
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b. Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk yang hanya 

dapat didengar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan siswa. 

c. Media audio visual 

Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut 

media pandang-dengar. 

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa  media 

merupakan alat yang digunakan sebagai perantara untuk mempermudah dan 

mempercepat serta lebih efektif dalam penyampaian suatu pesan atau materi. Dan 

dari beberapa media yang ada, maka peneliti memilih menggunakan media visual 

untuk kegiatan penelitian ini karena dirasa paling sesuai dengan karakteristik 

subyek yang akan diteliti.  

2.1.3.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar, 

Edgar Dale (dalam Daryanto, 2013:14-15) membuat jenjang klasifikasi menurut 

tingkat dari yang paling kongkrit ke yang paling abstrak. Yaitu dimulai dari 

berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian mengamati kejadian nyata, 

selanjutnya mengamati kejadian yang disajikan dengan media, terakhir mengamati 

kejadian yang disajikan dengan simbol.  
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Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “kerucut pengalaman” 

dari Edgar Dale dan pada saat itu dianut secara luas dalam menentukan alat bantu 

yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. 

Selanjutnya, Winataputra (2006:5.9-5.11) memaparkan tentang fungsi dan 

manfaat dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran antara lain yaitu: 

a. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan 

melainkan memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan 

situasi pembelajaran yang lebih efektif. 

b. Media pembelajaran adalah komponen yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi 

saling berhubungan dengan dengan komponen lain. 

c. Penggunaan media pembelajaran harus relevan dengan tujuan dan isi 

pembelajaran. 
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d. Media pembelajaran bukan sebagai hiburan, yaitu tidak diperbolehkan 

menggunakannya hanya sekedar untuk permainan atau menarik perhatian siswa 

saja. 

e. Media pembelajaran dapat mempercepat proses belajar, yaitu dengan 

mempercepat siswa untuk memahami suatu materi. 

f. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu hasil belajar siswa dapat 

membekas lebih lama pada siswa. 

g. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir. 

Sedangkan manfaat dari media pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

a. Menjadikan konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya sistem peredaran 

darah 

b. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan 

belajar, seperti binatang buas. 

c. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya kapal laut, candi Borobudur. 

d. Menampilkan objek yang terlalu kecil yang tidak dapat diamati dengan mata 

telanjang, misalnya bakteri. 

e. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat dan juga gerakan yang terlalu 

lambat. 

f. Memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya 

g. Memungkinkan kesamaan pengamatan atau persepsi dalam belajar 

h. Membangkitkan motovasi siswa 

i. Member kesan perhatian individual 
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j. Menyajikan informasi belajarsecara konsisten dan dapat diulang maupun 

didimpan sesuai kebutuhan. 

k. menyajikan informasi belajar secara bersamaan mengatasi batasan ruang dan 

waktu. 

l. Mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. 

Dari berbagai pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran memiliki banyak fungsi dalam proses pembelajaran dan juga 

mempunyai banyak manfaat dalam membantu penyampaian dan pemahaman 

materi dalam pembelajaran.  

2.1.3.3 Media Visual 

Dipaparkan dalam Winataputra (2006:5.13) bahwa, media visual 

merupakan media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera 

penglihatan. Menurut Arsyad (2013:89) media visual memegang peran penting 

dalam proses belajar, hal ini dikarenakan media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan.  

Disebutkan dalam Suryani dan Agung (2012:141), jenis media visual 

diantaranya yaitu: 

a. Media gambar diam dan grafis 

Media ini merupakan hasil potret berbagai peristiwa objek yang diwujudkan 

dalam bentuk gambar, garis, kata, dan gambar. Yang termasuk dalam 

kelompok media ini antara lain: grafik, bagan, peta, diagram, dan poster. 
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b. Media papan 

Media papan adalah media pembelajaran dengan papan sebagai bahan 

utamanya. Yang termasuk dalam media papan adalah papan tulis, papan 

flannel, papan temple, dan papan pameran. 

c. Media dengan proyeksi 

Media proyeksi merupakaan penggunaan media media dengan proyektor 

sehingga gambar nampak pada layar. Yang termasuk dalam media proyeksi 

yaitu slide, film strip, overhead projector, transparansi, serta microfilm dan 

mikrofische. 

Menurut Arsyad, (2013:103) terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan 

dalam media visual, antara lain: 

a. Bentuk 

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan 

perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam 

penyajian pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

b. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun 

perhatian siswa untuk mempelajari  suatu urutan- urutan khusus. 

c. Ruang 

d. Tekstur 

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. 

Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 
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e. Warna  

Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi ia harus digunakan dengan 

hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan memberikan 

kesan pemisahan atau penekanan, atau membangun keterpaduan. Disamping 

itu, warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang 

digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan 

respons emosional tertentu.  

Bentuk media visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar. 

Media yang digunakan ini, secara garis besar yaitu agar siswa  dapat melihat 

dengan indra penglihatan pada masing-masing media yang diberikan guru secara 

nyata. Dengan menggunakan media gambar, maka akan menambah motivasi 

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu media lingkungan 

sekolah yang digunakan akan mempermudah siswa dalam mengingat sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna. 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Dipaparkan dalam Hamdani (2011:194), bahwa kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan. Sehingga, kualitas pembelajaran dapat 

dikatakan juga efektivitas dalam belajar. Selanjutnya, efektivitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui 

proses pembelajaran. 

Selanjutnya, untuk mencapai efektivitas belajar UNESCO (1996) 

menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu: a) belajar 
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untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know), b) belajar untuk 

menguasai keterampilan (learning to do), c) belajar untuk hidup bermasyarakat 

(learning  to live together), d) belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal 

(learning to be). (dalam Hamdani, 2011:194-195) 

Adapun indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7-10) 

yaitu 1) perilaku pembelajaran pendidik, 2) perilaku dan dampak belajar siswa, 3) 

iklim pembelajaran, 4) materi pembelajaran yang berkualitas, 5) kualitas media 

pembelajaran, dan 6) sistem pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran pada 

penelitian ini hanya difokuskan pada keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar. 

Dari penjelasan diatas, kualitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

mutu dari pembelajaran tersebut.  Dalam penelitian ini, indikator kualitas 

pembelajaran dalam tiga variabel sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti 

yaitu: keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Indikator 

kualitas pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.4.1 Keterampilan Guru 

Untuk melakukan pembelajaran yang optimal maka dibutuhkan 

keterampilan mengajar bagi guru. Rusman, (2013:80) menjelaskan bahwa 

keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan yang berupa bentuk-bentuk perilaku dasar dan khusus yang 

harus dimiliki guru sebagai modal awal melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya secara terencana dan professional. 
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Telah dijelaskan oleh Rusman (2013:80-92) sembilan indikator 

keterampilan mengajar, yaitu: 

a. Keterampilan mambuka pelajaran 

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam 

pembelajaranuntuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajari, sehingga memberikan efek 

positif terhadap kegiatan belajar. 

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tetang Standar 

Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah menjelaskan kegiatan 

pendahuluan yang dilakukan guru adalah sebagai berikut: 1) menyiapkan siswa 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari; 3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai; 4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

b. Keterampilan bertanya 

Kegiatan bertanya dalam pembelajaran berfungsi untuk memunculkan 

aktualisasi diri siswa. Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus 

diperhatikan guru antara lain: 1) memberikan pertanyaan secara hangat dan 

antusias kepada siswa di kelas, 2) memberi waktu berfikir untuk menjawab 

pertanyaan, 3) memberi kesempatan kepada siswa yang bersedia menjawab 

terlebih dahulu, 4) menunjuk siswa untuk menjawab setelah diberikan waktu 

untuk berfikir, 5) memberikan penghargaan atas jawaban yang  diberikan. 
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c. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan merupakan respons terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Pemberian 

penguatan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman. Penguatan yang diberikan 

dapat berupa verbal maupun non verbal. Penguatan verbal yaitu diungkapkan 

dengan kata-kata misalnya, seratus, bagus, pintar, betul, tepat sekali, dan 

sebagainya. Sedangkan penguatan non verbal yaitu dilakukan dengan gerakan, 

isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya. 

Tujuan dari pemberian penguatan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

2) Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar 

3) Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa  

4) Menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa 

5) Membiasakan kelas kondusif 

Terdapat empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: 

1) Penguatan kepada pribadi tertentu, yaitu dengan menyebutkan nama dan 

sebabnya. 

2) Penguatan kepada kelompok, yaitu diberikan kepada kelompok yang dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

3) Pemberian penguatan dengan segera, penguatan diberikan sesegera mungkin 

setelah munculnya tingkah laku/respons. 

4) Variasi dalam penggunaan, yaitu dalam menggunakan jenis penguatan 

dengan variasi tidak terbatas pada satu jenis saja.  
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d. Keterampilan mengadakan variasi 

Siswa adalah individu yang unit, heterogen, dan memiliki ketertarikan 

yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki kecenderungan auditif (senang 

mendengarkan), visual (senang melihat) dan kinestetik (senang melakukan). 

Karena itu guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, multistrategi, 

dan multimodel perlu dilakukan dalam pembelajaran. Penggunaan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa 

karena pembelajaran yang monoton, dengan mengadakan variasi diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna  dan optimal, sehingga siswa menunjukkan 

ketekunan, antusiasme dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Tiga prinsip penggunaan keterampilan penggunaan variasi yang perlu 

diprehatikan sebagai berikut: 

1) Variasi digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2) Variasi digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak 

mengganggu perhatian siswa dan kegiatan pembelajaran 

3) Variasi direncanakan secara baik dan tertulis dicantumkan dalam RPP 

e. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah menyajikan 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab akibat. 

Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran yaitu: 1) membimbing 

siswa untuk memahami konsep, hukum, dalil , fakta,  dan prinsip secara objektif 
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dan bernalar, 2) melibatkaan siswa berfikir dengan memecahkan masalah atau 

pertanyaan, 3) mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya, 

4) membimbing siswa menghayati dan mendapat proses penalaran. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan berkaitan dengan keterampilan 

menjelaskan antara lain: 1) keterkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, 2) relevan antara penjelasan dengan  materi yang diajarkan dan 

karakteristik siswa, 3) bermakna bagi siswa di masa sekarang dan masa depan, 4) 

dinamis, yaitu memadupadankan tanya jawab dengan penggunaan media 

pembelajaran agar penjelasan lebih menarik dan mudah dipahami siswa, 5) 

penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok merupakan proses teratur yang melibatkan sekelompok 

siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau 

informasi, pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah. Siswa berdiskusi 

dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk 

berbagi informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru untuk membimbing 

diskusi kelompok antara lain: 1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topik diskusi, 2) memperjelas masalah, 3) menganalisis pandangan siswa, yaitu 

adanya perbedaan pendapat antar siswa, 4) meningkatkan urunan siswa, 5) 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, 6) menutup diskusi dengan 

membuat rangkuman dan menindak lanjuti hasil diskusi, 7) hal yang perlu 

dihindari adalah dominasi/monopoli serta terjadinya penyimpangan dalam diskusi.  
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g. Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam 

proses pembelajaran. 

h. Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan ketertarikan siswa. Peran guru dalam pembelajaran 

perseorangan adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, 

konselor dan peserta kegiatan. Sedangkan komponen yang perlu dikuasai guru 

dalam pembelajaran perseorangan adalah: 1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi, 2) keterampilan mengorganisasi, 3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar, 4) kemampuan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pemahaman siswa dan keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tetang Standar Proses Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah menjelaskan kegiatan pendahuluan yang 

dilakukan guru adalah sebagai berikut: 1) bersama-sama dengan siswa dan/atau 

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran; 2) melakukan penilaian dan/atau 
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refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram; 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa; 5) menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan paparan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran di kelas berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif bagi siswa. Keterampilan mengajar merupakan 

kemampuan guru dalam melatih, mengajar, membimbing aktivitas dan 

pengalaman seseorang serta membantu untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya. Dengan menguasai keterampilan mengajar, guru dapat melaksanakan 

pembelajaran lebih baik dan mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dan 

antusias mengikuti pembelajaran. 

Dalam pelitian ini, peneliti memadukan keterampilan dasar guru dengan 

langkah pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual 

menjadi indikator keterampilan guru. Indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media visual adalah sebagai berikut: 

a. Membuka pelajaran (keterampilan mambuka pelajaran) 

b. Menyampaikan materi pelajaran tentang energi panas dan bunyi dengan 

bantuan media visual (keterampilan mengadakan variasi) 
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c. Membimbing siswa untuk berkelompok (Keterampilan mengelola kelas) 

d. Membimbing siswa dalam belajar kelompok (Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

e. Membimbing siswa melaksanakan presentasi. (Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

f. Mengklarifikasi jawaban mengenai permasalahan yang telah dikerjakan siswa. 

(Keterampilan menjelaskan) 

g. Menutup pelajaran (Keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman (2012:100) aktifitas itu dalam arti luas, baik yang 

bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani. Kaitan antar keduanya akan 

menjadikan aktifitas belajar yang optimal. 

Banyak aktivitas yang dilakukan siswa di sekolah. Paul B. Dierich (dalam 

Sardiman, 2012:101) menyebutkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa 

sebagai berikut:  

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activietis, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

music, pidato. 

d. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laaporan, angket, 

menyalin. 
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e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira. 

Bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka aktivitas siswa merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku dalam diri siswa. Aktifitas siswa dalam 

penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual yang meliputi visual 

activities, oral activities, listening activities, writing activities, motor activities, 

emotional activities, dan mental activities. Sedangkan indikator keberhasilan 

aktivitas siswa yang akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian dalam 

pembelajaran menggunakan model jigsaw berbantuan media visual meliputi: 

a. Mempersiapkan diri menerima pelajaran (emotional activities, listening 

activities, mental activities) 

b. Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru dengan bantuan media 

visual (visual activities, emotional activities, listening activities) 

c. Membentuk kelompok (emotional activities) 

d. Diskusi kelompok ahli (oral activities, mental activies,listening activities, 

writing activities) 
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e. Menjelaskan kepada anggota kelompok asal tentang subtopic yang telah 

dikuasai dari kelompok ahli (oral activities, mental activies, listening activities, 

writing activities) 

f. Mempresentasikan hasil diskusi (visual activities,listening activities) 

g. Menyimpulkan hasil diskusi (visual activities,listening activities) 

h. Menjawab tes dalam bentuk soal evaluasi (oral activities, mental activities) 

2.1.4.3 Hasil Belajar 

Rifai dan Anni (2011:85) memaparkan bahwa hasil belajar ialah 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sedangkan, menurut Suprijono (2009:5) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja.  

Menurut Gagne dalam Suprijono (2012:5), hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, lisan, maupun tulisan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang berupa keterampilan mengkriteriasasi, kemampuan analitis-sintesis 

fakta-konsep, dan mengambangkan prinsip-prinsip keilmuan.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah.  

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.  
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e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan penilaian 

terhadap obyek tersebut berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku.  

Bloom menyampaikan tiga ranah yang harus dicapai dalam proses belajar, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif 

mencakup pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai, dan minat. Ranah afektif 

mencakup penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian 

(valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup 

(organization by avalue complex). Ranah psikomotor berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 

Simpson adalah persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided 

respons), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt 

respons), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality). (Rifa‟i dan Anni, 

2011:86-89) 

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan salah 

suatu komponen yang dimiliki siswa setelah belajar dan kemudian mengalami 

perubahan tingkah laku, dan perubahan tersebut sebagai hasil dari kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki siswa setelah serangkaian 

pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada ranah kognitif 
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saja. Hal tersebut dikarenakan waktu dan kesempatan yang tersedia cukup singkat 

sehingga akan sulit jika harus memasukkan ranah afektif dan juga psikomotor. 

2.1.5 Hakikat Pembelajaran IPA 

2.1.5.1 Pengertian IPA 

Ilmu pengetahuan alam berasal dari kata natural science yang artinya 

adalah ilmu pengetahuan alam (IPA). Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam 

merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam 

(Samatowa, 2011:3). Selanjutnya, Wisudawati dan Sulistyowati (2014:22) 

menjelaskan IPA sebagai ilmu yang awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA 

juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori. 

Dijelaskan dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang pengertian 

IPA yaitu, 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan 

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan 

kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. 

Sedangkan dipaparkan dalam modul Djojosoediro (tanpa tahun: 18) bahwa 

IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa 

fakta, konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu 

rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka peniliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa IPA merupakan kumpulan pengetahuan tentang alam beserta 

isinya yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian 

yang dilakukan oleh manusia. 
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2.1.5.2 Hakikat IPA 

Dijelaskan oleh Carin and Sund (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 

2014:24) bahwa  IPA memiliki empat unsur utama, yaitu: 

a. Sikap, yaitu IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan 

dengan menggunakan prosedur yang bersifat open ended. 

b. Proses, yaitu Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya 

prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah 

meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

c. Produk, yaitu IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan 

hukum. 

d. Aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sedangkan, Cain dan Evans (1994:4-6) menyebutkan empat komponen 

IPA, diantaranya sebagai berikut: 

a. IPA sebagai konten (isi) atau produk 

This component includes the accepted facts, laws, principals, and theories 

of sciences. At the elementary level, science content can be separated into 

three areas: physical, life, and earth. 

Dari paparan diatas dapat dikatakan IPA sebagai konten atau produk 

mencakup fakta-fakta, hukum, prinsip, dan teori dalam IPA. IPA di SD dapat 

dibedakan menjadi tiga bidang, yaitu ilmu fisik, ilmu kehidupan, dan ilmu bumi. 

Ilmu fisik mempelajari fenomena yang tidak hidup misalnya seperti udara, 

magnet, listrik, energi, suara, mesin sederhana, dan sebagainya. Ilmu Kehidupan 
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mempelajari tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Serta ilmu bumi yang 

mencakup ranah astronomy dan meteorology yang mempelajari tentang sistem 

tata surya. 

Dalam penelitian ini IPA sebagai konten atau produk yaitu mempelajari 

bidang ilmu fisik lebih tepatnya yaitu energi yang dibagi menjadi energi panas 

dan energi bunyi. 

b. IPA sebagai proses 

... As an elementary science teacher, you must think of science not as a 

noun-a body of knowledge or facts to be memorized-but as a verb-acting, 

doing, investigating,: that is science as a means to an end. At this level 

how the children acquire scientific information is more important than 

their commiting scientific content to memory. …. The sciencing approach 

demands the active participation of the student, with the teacher serving as 

guide and resource person.  

Berdasarkan teori tersebut, IPA sebagai proses yaitu IPA tidak hanya 

sebagai fakta-fakta atau teori-teori yang harus dihafal siswa. Namun, siswa harus 

bertindak, menemukan, mengumpulkan, serta menganalisis informasi sendiri 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna.   

Untuk melakukan hal tersebut maka terdapat 12 keterampilan dalam 

sebuah pembelajaran IPA yaitu sebagai berikut: 

1) Mengobservasi: berpikir untuk mengetahui tentang suatu subyek dan 

peristiwa 

2) Mengklasifikasikan: mengelompokkan sesuatu menurut persamaan dan 

perbedaan. 

3) Mengukur: membuat pengamatan kuantitatif 

4) Menggunakan hubungan spasial: mengidentifikasi bentuk dan gerakan 
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5) Mengkomunikasikan: menggunakan bahasa tulis dan lisan, grafik, gambar, 

diagram, dan tabel untuk memberikan informasi kepada orang lain. 

6) Memprediksi: membuat perkiraan peristiwa di masa yang akan datang 

berdasarkan pengamatan atau kesimpulan 

7) Menyimpulkan: menjelaskan sebuah pengamatan atau gabungan dari 

beberapa pengamatan 

8) Mendefinisikan: membuat sebuah definisi dengan mendeskripsikan sesuatun 

apa yang telah dilakukan dan diamati. 

9) Merumuskan hipotesis: membuat tebakan berdasarkan bukti yang bisa diuji 

10) Menginterpretasi data: mengumpulkan data yang mengarah pada pembuatan 

kesimpulan, prediksi, dan hipotesis. 

11) Mengontrol variabel: memilih variabel yang konstan dan dimanipulasi 

12) Bereksperimen: menginvestigasi, memanipulasi variabel dan menguji untuk 

menentukan hasil. 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai proses ditunjukkan pada keterampilan 

mengklasifikasikan sumber-sumber energi panas dan bunyi, perpindahan panas, 

serta perambatan bunyi. Selain itu juga pada keterampilan mengkomunikasikan 

hasil dari diskusi dengan kelompok ahli kepada kelompok asal. 

c. IPA sebagai Sikap 

As a teacher, capitalize on children’s natural curiosity and promote an 

attitude of discovery. Focus on students’ finding out for themselves how 

and why phenomena occur. …. The concept of intelligent failure should be 

developed at the elementary level. Children should not be afraid to stick 

their necks out and make intelligent mistakes.  

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA sebagai sikap adalah 

melalui pembelajaran IPA dapat membentuk sikap siswa. Hal tersebut terjadi jika 
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pada suatu pembelajaran siswa dapat menemukan sendiri tentang bagaimana dan 

mengapa suatu peristiwa terjadi tanpa takut salah misalnya melalui sebuah 

percobaan ilmiah yang dilakukan dalam kelas. 

Maka diperlukan sikap ilmiah yang harus dimiliki dalam proses 

pelaksanaan metode ilmiah. Beberapa sikap ilmiah sebagai berikut: 

1) Mampu Membedakan Opini dan Fakta Opini adalah suatu pendapat yang 

belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Adapun fakta adalah 

hasil suatu penelitian yang kebenarannya sudah teruji. 

2) Memiliki Rasa Ingin Tahu Seorang peneliti biasanya selalu ingin mengetahui 

segala hal. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu 

dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. 

3) Peduli terhadap Lingkungan Sikap peduli terhadap lingkungan harus tertanam 

dalam jiwa seorang peneliti karena suatu penelitian akan sia-sia jika proses 

maupun hasilnya merusak lingkungan. Sikap ilmiah ini dapat diwujudkan 

dengan ikut menjaga kelestarian lingkungan. 

4) Jujur terhadap Fakta Seorang peneliti harus jujur dalam mengambil dan 

mengolah data suatu penelitian. Tidak boleh ada pemalsuan (manipulasi) 

meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. 

5) Terbuka dan Fleksibel Seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan 

hasil kajiannya. Terbuka di sini berarti mau menerima masukan, saran, dan 

kritikan agar hasil penelitian menjadi lebih baik. 
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6) Berani Mencoba Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud 

tanpa keberanian untuk mencoba. Seorang peneliti harus berani untuk 

mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang ada dipikirannya. 

7) Berpendapat secara Ilmiah dan Kritis Seorang peneliti harus mampu 

berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat harus mempunyai dasar 

yang kuat dan tepat. Oleh karena itu, seorang peneliti harus banyak membaca 

buku-buku literatur untuk menambah wawasan. 

8) Bekerja Sama Pada saat melakukan percobaan seorang peneliti harus mampu 

bekerja sama dengan orang lain sehingga percobaan dapat berhasil dengan 

baik. 

9) Ulet dan Gigih Seorang peneliti tidak boleh cepat berputus asa. Jika gagal 

dalam suatu penelitian, peneliti harus segera mencari penyebab kegagalan itu 

dan mencobanya lagi untuk memperoleh kesuksesan. 

10) Bertanggung Jawab Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus 

dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya. Selain itu, keselamatan 

tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya. 

http://zonabiokita.blogspot.com/2012/10/sikap-ilmiah-seorang-ilmuwan.html 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai sikap ditunjukkan dengan beberapa 

sikap yang harus dimiliki siswa setelah melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual diantaranya 

yaitu sikap rasa ingin tahu, terbuka, berpendapat, dan bertanggung jawab. 

d. IPA sebagai Teknologi 

... The usefulness of science applications in solving “real world” problems 

is the theme seen in new curricula. In these curricula, students are 

http://zonabiokita.blogspot.com/2012/10/sikap-ilmiah-seorang-ilmuwan.html


47 
 

47 
 

involved in identifying a real-world problem, formulating a solution or 

alternative solutions, and then actually taking action. In this approach, 

students use technology to solve real-world problems. …. Elementary 

students must become involved in realistic science instruction that 

emphasizes the interrelatedness of science and everyday life and focuses 

attention on their using science to solve real-world problems. 

Selanjutnya, IPA sebagai teknologi yaitu IPA dan teknologi tidak dapat 

dipisahkan sama lain. Hal tersebut karena IPA dan teknologi mempunyai 

hubungan erat, dimana IPA sebagai ilmu yang dapat menghasilkan hal baru 

berupa teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan siswa diharapkan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang telah siswa dapat dalam 

pembelajaran IPA. Dari pengalaman  tersebut diharapkan akan memberikan 

pengetahuan pada siswa tentang peran IPA dalam kemajuan teknologi. 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai teknologi ditunjukkan dengan adanya 

manfaat-manfaat dari energi panas dan bunyi yang digunakan untuk membantu 

kehidupan manusia sehari-hari. 

2.1.5.3 Tujuan IPA 

Dipaparkan dalam Winataputra (2006:1.26) mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan 

alam, mengembangkan keterampilan, wawasan, dan kesadaran teknologi dalam 

kaitan dengan pemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari.  

Selanjutnya, berdasarkan Permendiknas (2006:377-378) mata pelajaran 

IPA SD/MI betujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 
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b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; 

d. Mengembangkanketerampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.1.6 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD mulai diajarkan pada kelas III dengan lebih 

cenderung pada member pengetahuan, mulai pengamatan-pengamatan mengenai 

berbagai jenis lingkungan alam serta lingkungan buatan. (Winataputra, 

2006:1.26). 

Para ahli pendidikan dan pembelajaran IPA menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA seyogianya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah 

kognitif, psikomotorik, dan afektif atau yang sering dikenal dengan teori Piaget. 

Dijelaskan dalam Suprijono (2012: 23) bahwa perkembangan kognitif pada Teori 

Piaget diklasifikasikan menjadi empat tahap, antara lain yaitu tahap sensomotorik 
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(0-2 tahun), tahap praoperasional (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 

tahun), dan tahap operasi formal (11 sampai dewasa). Sedangkan siswa usia SD 

memasuki pada tahap konkret yaitu siswa dalam pembelajaran dibutuhkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan usia tahapan siswa. 

Hal ini dikuatkan dalam kurikulum IPA yang menganjurkan bahwa 

pembelajaran IPA di sekolah melibatkan siswa dalam penyelidikan yang 

berorientasi inkuiri, dengan interaksi antara siswa dengan guru dan siswa lainnya. 

Melalui kegiatan penyelidikan, siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan pengetahuan ilmiah yang ditemukannya pada berbagai 

sumber, siswa menerapkan materi IPA untuk mengajukan pertanyaan, siswa 

menggunakan pengetahuannya dalam pemecahan masalah, perencanaan, membuat 

keputusan, diskusi kelompok, dan siswa memperoleh asesmen yang konsisten 

dengan suatu pendekatan aktif untuk belajar. Dengan demikian, pembelajaran IPA 

di sekolah yang berpusat pada siswa dan menekankan pentingnya belajar aktif 

berarti mengubah persepsi tentang guru yang selalu memberikan informasi dan 

menjadi sumber pengetahuan bagi siswa (NRC, 1996:20). 

Proses pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena IPA diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu 

dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di 

tingkat SD/MI diharapkan pembelajaran IPA ada penekanan pembelajaran 
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Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana (Djojosoediro, tanpa 

tahun: 22-23) 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung 

2.1.7.1 Teori Belajar Kognitif 

Menurut Nur (dalam Trianto, 2007:14), perkembangan kognitif sebagai 

besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. 

Pengetahuan akan datang dari tindakan. Selanjutnya Piaget (dalam Trianto, 

2007:14) meyakini bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi 

lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan.  

Dalam teori belajar kognitif, Piaget (dalam Rifa‟i, 2009:25) mengakui 

pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau 

lingkungan. Bagi kognitif, belajar merupakan interaksi antara individu dan 

lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah 

suatu perabot dalam benak kita yang merupakan “pusat” penggerak berbagai 

kegiatan kita: mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis 

berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik simpulan dan sebagainya. 

Bruner dalam Suprijono (2012:24), perkembangan kognitif individu dapat 

ditingkatkan melalui penyusunan materi pelajaran yang disesuaikan pada tahap 

perkembangan individu tersebut. Dalam penyusunan materi pelajaran dimulai dari 

materi secara umum ke materi yang lebih khusus. Bruner menganggap bahwa 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia 



51 
 

51 
 

dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Bruner menyarankan 

siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan 

menemukan konsep sendiri. 

Piaget (dalam Suprijono, 2012:23) menjelaskan bahwa perkembangan 

kognitif diklasifikasikan menjadi empat tahapan berpikir sesuai dengan tingkatan 

umurnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap sensorimotorik (0 - 2 tahun) 

Pembentukan konsep dari obyek yang bersifat tetap dan kemajuan perilaku 

secara reflektif ke perilaku yang terarah (bertujuan). 

b. Tahap Praoprasional (2 – 7 tahun). 

Perkembangan kemampuan menggunakan simbol dalam menyatakan obyek di 

sekitarnya, dengan ciri berpikir yang bersifat egosentrik dan terpusat 

(centered). 

c. Tahap Operasional Kongkrit (7 – 11 tahun) 

Perbaikan kemampuan berpikir logis dan melakukan sesuatu secara bolakbalik, 

dengan ciri berpikir yang tidak terpusat (decentered), mulai kurang egosentrik, 

dan tidak dapat berpikir abstrak. 

d. Tahap Operasi Formal (11 sampai dewasa) 

Kemampuan berpikir abstrak dan simbolik, serta mampu memecahkan masalah 

melalui percobaan yang sistematik. 

Berdasarkan teori kognitif yang diungkapkan oleh Piaget dapat diketahui 

bahwa siswa usia SD berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), oleh 
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karena itu dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan menggunakan benda-

benda konkret (media dalam pembelajaran).  

Jadi dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif dibantu dengan 

media yang sesuai, maka pembelajaran dapat lebih efektif dan bermakna sehingga 

akan lebih memudahkan dalam pencapaian kompetensi dan tujuan dalam 

pembelajaran serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam pelakasanaan pembelajaran IPA di SD haruslah di sesuaikan dengan teori 

kognitif yaitu menggunakan media pembelajaran. Selain itu, pembelajaran dengan 

model jigsaw menekankan pada mengumpulkan informasi baru oleh siswa dengan 

cara menganalisis berbagai masalah, menarik simpulan dan sebagainya. Hal 

tersebut sangat didukung oleh teori belajar kognitif.  

2.1.7.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:117), belajar menurut pandangan teori 

konrstruktivisme berarti mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-

masukan yang masuk ke dalam otak. Kemudian menurut Jauhar (2011:35), 

pembentukan pengetahuan menurut teori belajar konstruktivisme memandang 

subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Dengan bantuan kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian 

realitasnya. Yang terpenting dalam teori ini adalah dalam proses pembelajaran, 

siswalah yang harus mendapatkan penekanan atau pusat pembelajaran tersebut.  

Tasker (dalam Jauhar, 2011:42) mengemukakan tiga penekanan dalam 

teori belajar konstruktivisme sebagai berikut: (1) Peran aktif siswa dalam 

mengonstruksi pengetahuan secara bermakna; (2) Pentingnya membuat kaitan 
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antara gagasan dalam pengonstruksian secara bermakna; (3) Mengaitkan antara 

gagasan dengan informasi baru yang diterima.  

Berdasarkan teori belajar tersebut, pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual dapat 

memungkinkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, karena siswa 

belajar dengan mengaktualisasikan diri tanpa tekanan dari siapapun, dan melatih 

siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab, dengan menggabungkan pembelajaran 

individu dengan belajar kelompok dalam kelompok kecil. 

Dari penjelasan berbagai teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

teori kognitif dan konstruktivisme akan diimplementasikan dalam pembelajaran 

IPA melalui model jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

2.1.8 Modifikasi Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Berbantuan Media Visual pada Pembelajaran IPA 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan cara 

membelajarkan siswa dengan cara dikelompokkan secara heterogen yaitu 

berdasarkan kemampuan yang beragam dan setiap siswa memiliki kesempatan 

untuk sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang akan dipelajari 

siswa diberikan dengan memanfaatkan multimedia (teks, gambar, grafik). Manfaat 

penggunaan multimedia akan membantu siswa menjadi lebih aktif dan kreatif 

dalam belajar, dan menjadikan pendidik sebagai fasilitator yang memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk belajar materi banyak seperti dalam mata 
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pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA di kelas IV memuat berbagai materi. Penelitian 

ini mengkaji tentang energi panas dan bunyi. 

Menggunakan acuan dari kombinasi antara pendapat Rusman (2011:217) 

dan Shoimin (2014:90-93) dengan modifikasi pemanfaatan media visual, maka 

langkah-langkah pembelajaran melalui penerapan model jigsaw berbantuan media 

visual adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Modifikasi Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw berbantuan 

Media Visual 

No. 

Langkah Model  

Pembelajaran Jigsaw 

(Rusman, 2011:217) 

Langkah 

Penerapan Media 

visual 

Modifikasi Langkah Penerapan 

Model  Pembelajaran Jigsaw 

dan Media Visual 

1.  

 

Tahap persiapan 

 

Persiapan 

2.  

Tahap penyajian 

 
Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari dengan bantuan 

media visual. 

Tahap penerapan 

3. 

Siswa dikelompokkan 

dengan anggota + 4 

orang 

 

 

Siswa berkelompok yang terdiri 

dari + 4 siswa dalam satu 

kelompok. (Kelompok asal) 

4. 

Tiap orang dalam tim 

diberi bagian materi 

dan tugas yang berbeda 

 

 

Memberikan tugas kepada tiap 

anggota kelompok dengan 

bagian materi dan tugas yang 

berbeda 

5. 

Anggota dari tim yang 

berbeda dengan 

penugasan yang sama 

membentuk kelompok 

baru (kelompok ahli) 

 

 

Anggota dari tim yang berbeda 

dengan penugasan yang sama 

membentuk kelompok baru 

(kelompok ahli) 

6. Setelah kelompok ahli 

berdiskusi, setiap 

anggota kembali ke 

kelompok asal dan 

menjelaskan kepada 

anggota kelompok 

tentang subbab yang 

mereka kuasai 

 Kelompok ahli berdiskusi. 

7.  

Setelah itu, tim ahli kembali ke 

kelompok asal dan menjelaskan 

kepada anggota kelompok 

tentang subtopik yang mereka 

kuasai. 
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No. 

Langkah Model  

Pembelajaran Jigsaw 

(Rusman, 2011:217) 

Langkah 

Penerapan Media 

visual 

Modifikasi Langkah Penerapan 

Model  Pembelajaran Jigsaw 

dan Media Visual 

Tiap tim ahli 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

8. 

Pembahasan 

 
Setiap kelompok menampilkan 

hasil diskusinya 

9. Kelanjutan 
Siswa bersama guru 

mengklarifikasi jawaban. 

10. 
Penutup 

 
menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

11.  pemberian evaluasi 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Van Dat Tran pada tahun 

2012 dengan hasil penelitiannya yang berjudul “The Effects of Jigsaw Learning 

on Students’ Attitudes in a Vietnamese Higher Education Classroom” dengan 

mengambil sampel 40 siswa dari salah satu sekolah tinggi di Vietnam 

menunjukkan hasil bahwa 30 siswa (77.5%) sangat menyukai pembelajaran 

dengan menggunakan jigsaw, 7 siswa (17.%) sedikit menyukai model 

pembelajaran jigsaw, dan 2 siswa (5%) abstain. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa siswa mempunyai respons positif terhadap 

pembelajaran kooperatif yaitu ditunjukkan dengan merasa senang dapat bekerja 

sama dengan teman. Dengan jigsaw, siswa dapat merasakan semangat dalam 

belajar kelompok yang dapat membantu mereka lebih fokus dalam proses 

pembelajaran. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gulsen Cagatay dan Gokhan 

Demircioglu (2013) dengan judul “The Effect of Jigsaw-I Cooperative Learning 



56 
 

56 
 

Technique on Students’ Understanding About Basic Organic Chemistry 

Concepts”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw-1 pada pemahaman siswa tentang konsep-

konsep dasar kimia organik. Penelitian dilakukan dengan total 52 siswa kelas 9 di 

sekolah tinggi di Trabzon. Penelitian ini menggunakan kuasi-eksperimental desain 

(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Sementara siswa kelompok 

eksperimen dilakukan kegiatan berdasarkan Jigsaw 1 teknik, kontrol siswa 

kelompok diajarkan dengan pendekatan tradisional. Pengobatan berlangsung 

selama tiga jam pelajaran pada kedua kelompok. Sebuah Prestasi Kimia Organik 

Uji melibatkan 5 pertanyaan terbuka digunakan untuk mengumpulkan data. Data 

yang diperoleh dari tes pra dan pasca dari kedua kelompok dibandingkan dengan 

uji t independen. Hasil post-test menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok yang mendukung kelompok eksperimen. Dengan kata 

lain, siswa kelompok eksperimen diajar dengan teknik jigsaw memperoleh hasil 

post-test lebih baik dibanding kelompok kontrol. 

Menurut Maria Kristiana dalam penelitiannya pada tahun 2014 dengan 

judul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mata 

Pelajaran IPS Untuk Peningkatan Proses Dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 

Dukuh Kupang V/534 Surabaya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil 

observasi yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran mata pelajaran IPS di 

SDN Dukuh Kupang V/534 Surabaya membuat siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran karena guru masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional yaitu menggunakan metode cermah sehingga proses pembelajaran 
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terkesan monoton dan membuat siswa merasa bosan sehingga menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa. Setelah dilakukan tindakan, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 1) Aktivitas guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan 

dengan skor 55,77% pada siklus I, 72,12% pada siklus II, dan 83,65% pada siklus 

III, 2) Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dengan skor rata-rata siklus I 

59,47%, siklus II 67,97%, dan siklus III 76,66%. Demikian juga dengan hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan dengan skor pada pertemuan awal sebesar 

43,75%, pada siklus I 59,58%, pada siklus II 78,13%, dan pada siklus III 93,75%. 

Hal tersebut juga pernah diteliti oleh Yeni Masluchah pada tahun 2013 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan pada siswa kelas IV SDN Pamotan 1 Porong Sidoarjo, 

ditemukan permasalahan hasil belajar khusunya pada mata IPS. Hampir sebagian 

siswa dalam kelas mendapat nilai dibawah KKM yaitu 60 sedangkan skor KKM 

yang ditentukan sekolah adalah 70, jika depersentasekan yaitu sebensar 65%. 

Berkaitan dengan masalah tersebut maka Penelitian ini menerapkan model 

kooperatif tipe jigsaw dengan model PTK. Subyek yang diamati dalam penelitian 

ini adalah guru dan siswa kelas IV. Teknik pengumpulan data yang diguanakan 

adalah teknik observasi, tes, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan 

dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan 

pembelajaran mencapai 100% pada siklus I, II, sampai siklus III. Skor 

ketercapaian aktivitas guru dalam penelitian mengalami peningkatan dari 71,25% 

pada siklus I menjadi 82,5% pada siklus II, dan meningkat lagi menjadi 91,25% 
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pada siklus ke-III. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 59% pada siklus I 

menjadi 76,78% pada siklus II dan terjadi peningkatan lagi pada siklus III menjadi 

87,5%. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

38,7% dengan rata-rata kelas 61,6. Kemudian penelitian dilanjutkan siklus II 

dengan pesentase 51,61% dengan rata-rata 72,2. Karena belum mencapai kriteria 

keberhasilan maka penelitian dilanjutkan ke siklus III dengan pesentase 83,87% 

dengan rata-rata 83. 

Penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Siswa 

Sekolah Dasar” oleh Ismajanti tahun 2013. Dari hasil observasi oleh peneliti, 

pembelajaran PKn yang dilaksanakan lebih dominan berpusat pada guru sehingga 

siswa pasif hanya mendengarkan saja, tidak ada interaksi antara siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa, dan siswa tidak memberi tanggapan. Setelah dilakukan 

tindakan, maka didapatkan hasil sebagai berikut: Hasil belajar siswa siklus I 

60,97, siklus II 64,72 dan pada siklus III 89,58. Hasil aktivitas guru siklus I 

61,54%, siklus II 75% pada siklus III 90,38%. Hasil aktivitas siswa siklus I 

mencapai 63,33%, siklus II mencapai 75,39% dan pada siklus III mencapai 

88,79%. 

Kemudian, temuan mengenai penerapan media visual yang didapat dari 

penelitian yang dilaksanakan oleh Sudariyanto pada tahun 2014 yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Dan Aktivitas Belajar Tentang Kenampakan Buatan Di 

Wilayah Indonesia Dengan Media Visual Pada Siswa Kelas V SDN Selodakon 04 

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2013/2014”. Berdasarkan 
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hasil observasi menunjukkan hasil belajar pada pembelajaran tersebut kurang. 

Karena, 15 siswa dari 28 siswa tidak memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Tujuan penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa 

menggunakan Media Visual. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam dua siklus. Peningkatan hasil belajar yang dicapai siswa 

diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Yaitu, hasil belajar pada pra siklus, 

siklus I dan siklus II. Perbandingan ketiga hasil tes tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan yang meyakinkan. Hal ini terlihat dari perolehan persiklus yakni: Pra 

siklus keaktifan 50% dan Ketuntasan belajar 46,4%, Siklus I Keaktifann 67,9% 

dan Ketuntasan belajar 67,9%, serta Siklus II Keaktifan 89,3% dan Ketuntasan 

belajar 85,7 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

Media Visual yang di proyeksikan siswa lebih mudah memahami serta dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran 

melalui media ini dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Penelitian lain yang mendukung mengenai penggunaan media visual yaitu 

penelitian oleh Ika Windy Pratiwi (2014) dengan judul “Penerapan Model 

Kooperatif Tipe TGT Dengan Media Visual Dalam Peningkatan Pembelajaran 

IPS Di Kelas IV Sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan di 

kelas IV SD Negeri Krandegan, dalam prakteknya guru memberikan penjelasan 

terhadap materi kemudian siswa mengerjakan tugas dari guru baik berupa LKS 

maupun soal-soal latihan. Pada akhir pe-lajaran guru bersama siswa mengoreksi 

bersama hasil belajar tanpa adanya reward maupun penilaian. Hanya sebagian 
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siswa yang aktif mengikuti pelajaran. Pengaturan tempat duduk di kelas IV telah 

diatur secara ber-kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademik maupun jenis kelamin tetapi kegiatan diskusi kelompok belum dapat 

terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan: (1) 

penerapan model kooperatif tipe TGT dengan media visual sesuai skenario dapat 

meningkatkan pembelajaran IPS kelas IV sekolah dasar. Persentase ketuntasan 

pra-tindakan mencapai 57%, setelah tindakan siklus I persentase ketuntasan 

mencapai 81%, siklus II mencapai 86%. (2) penerapan model tersebut terdapat 

kendala dan telah ditemukan solusi untuk mengatasinya. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Syehma Bahtiar (2013) 

dengan judul “Penggunaan Media Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada 

Tema Lingkungan Siswa Kelas II Sekolah Dasar”. Latar belakang penelitian ini 

adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tanpa menggunakan media 

pembelajaran, hanya menggunakan metode ceramah yang berpusat pada kegiatan 

guru, penyajian materi secara verbal, serta tidak diberi kegiatan untuk beraktivitas 

secara kelompok dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan selama dua siklus dengan persentase ketuntasan 76,65% 

pada siklus I dan 92,19% pada siklus II. Pada aktivitas siswa mengalami 

peningkatan selama dua siklus dengan persentase ketuntasan 76,79% pada siklus I 

dan 91,07% pada siklus II. Pada hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 

dengan persentase 70% pada siklus I dan 93,33% pada siklus II. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa media visual dapat meningkatkan hasil belajar pada 

tema lingkungan siswa kelas II Sekolah Dasar. 

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa dengan model 

pembelajaran jigsaw dan media visual dapat meningkatkan  hasil belajar siswa.  

Penelitian diatas digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media 

Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Data awal hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan tim 

kolaborasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang 

adalah guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran serta guru guru belum 

memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, siswa belum aktif 

dalam pembelajaran, ditunjukkan dengan kurangnya kerja sama sesama siswa dan 

tanggung jawab siswa, sehingga kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan informasi dalam sebuah kelompok masih kurang. Hal tersebut 

menyebabkan pembelajaran belum optimal sehingga hasil belajar siswa juga 

rendah.  

Hal-hal tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman siswa  terhadap 

materi rendah, yang ditunjukkan dari data hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran 

IPA  masih di bawah Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) yang ditentukan 
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sekolah, yaitu 70.  Dari data nilai rata-rata ulangan IPA IVB SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Kota Semarang semester 1 tahun pelajaran 2014/2015, pada KD 8.1, 

terlihat dari 43 siswa, hanya 15 siswa (34.88%) yang mendapatkan nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Sedangkan sisanya 28 siswa 

(65.12%) nilainya dibawah KKM, dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, dan 

rata-rata 68,32. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran 

tersebut, maka diperlukan perbaikan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan 

guru, serta penggunaan media pembelajaran agar kualitas pembelajaran 

meningkat. 

Jika kondisi pembelajaran dalam kelas seperti uraian di atas, maka 

sebaiknya guru melakukan upaya untuk mengubah model dan media  

pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu model pembelajaran yang 

diterapkan adalah model jigsaw berbantuan media visual. 

Kerangka berpikir dalam penelitia ini secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

1. Guru :  

guru belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. 

2. Siswa :  
siswa belum aktif dalam pembelajaran, ditunjukkan dengan kurangnya kerja sama 

sesama siswa dan tanggung jawab siswa, sehingga kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dan menyampaikan informasi dalam sebuah kelompok masih 

kurang 

3. Hasil Belajar:  

Dari data nilai rata-rata ulangan IPA SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang semester 1 tahun pelajaran 2014/2015, terlihat dari 43 siswa, hanya 15 

siswa (34.88%) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 70. Sedangkan sisanya 28 siswa (65.12%) nilainya dibawah KKM, 

dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, dan rata-rata 68,32. 

Kondisi 

awal 

Menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual dengan langkah-

langkah sebagai berikut :  

1. Persiapan 

2. Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan bantuan media visual. 

3. Siswa berkelompok yang terdiri dari + 4 siswa dalam satu kelompok. (Kelompok 

asal)  

4. Memberikan tugas kepada tiap anggota kelompok dengan bagian materi dan tugas 

yang berbeda  

5. Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli)  

6. Kelompok ahli berdiskusi  

7. Setelah itu, tim ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota 

kelompok tentang subtopik yang mereka kuasai.  

8. Setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya  

9. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban  

10. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

11. Pemberian evaluasi 

Tindakan 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas 

IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang meningkat. 

3. Minimal 75% dari seluruh siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual dengan 

nilai sekurang-kurangnya 70. 

Kondisi 

akhir 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Arikunto (2008:3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Sedangkan dipaparkan Aqib (2011: 3) PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Dari beberapa pengertian PTK di atas, dapat disimpulkan bahwa PTK 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru di kelas yang 

diajarnya beserta dengan bantuan tim kolaborator yang dilakukan dengan cara 

merefleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakannya 

 

3.2 PROSEDUR PTK 

Menurut Arikunto (2008:16) secara garis besar terdapat empat tahapan 

dalam model penelitian tindakan yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) 

pengamatan; 4) refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut: 
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Penjelasan untuk masing-masing tahapan penelitian tindakan kelas adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2008:18). Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:  

a. Menelaah Standar Kompentensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta 

menentukan indikator dan materi pembelajaran bersama tim kolaborator. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan skenario 

Pembelajaran IPA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual. 

c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku dan media berupa media visual yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa. 

e. Menetapkan indikator ketercapaian dan instrumen pengumpulan data. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar guru 

dan aktivitas siswa.  

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian tindakan merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan. Arikunto (2008:126) 

menyatakan bahwa selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana 

intervensi tindakan mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati 

bersama dengan teman sejawat.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual. Pelaksanaan 

tindakan ini dilakukan dalam tiga siklus, dimana setiap siklus terdiri dari satu 

pertemuan dengan alokasi waktu yaitu 2 x 35 menit. Ketiga siklus yang 

dilaksanakan menggunakan satu KD yang sama yaitu KD 8.1 Mendeskripsikan 

energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar sifat-sifatnya, namun 

dengan indikator yang berbeda-beda pada setiap siklusnya.  

Pada siklus pertama dilaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual dengan 

indikator 8.1.1 Mendeskripsikan pengertian energi panas, 8.1.2 Membuktikan 

contoh sumber energi panas, dan 8.1.3 Menyebutkan sumber-sumber energi 

panas. Selanjutnya, siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang 
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terjadi pada siklus pertama dengan menggunakan model dan media yang sama 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual namun 

dengan indikator yang berbeda yaitu 8.1.4 Menyebutkan macam-macam 

perpindahan panas, 8.1.5 Membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi, 

dan 8.1.6 Membuktikan adanya perpindahan energi panas. Sedangkan pada siklus 

ketiga dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan pada siklus sebelumnya 

dengan model pembelajaran dan media yang sama namun menggunakan indikator 

selanjutnya yaitu 8.1.7 Mendeskripsikan pengertian energi bunyi, 8.1.8 

Menyebutkan sumber-sumber bunyi, dan 8.1.9 Mendeskripsikan berbagai 

peramabatan bunyi. 

3.2.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

2008:127). Lebih lanjut menurut Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 

menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati. 

Dijelaskan dalam Kunandar (2011:73) bahwa, observasi berorientasi ke 

masa yang akan datang, memberikan dasar untuk refleksi. 

Jadi, kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dan 

berkesinambungan untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru pada 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
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jigsaw berbantuan media visual dengan menggunakan instrumen yang telah 

disiapkan, serta memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3.2.4 Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan sama seperti 

yang telah dicatat dalam observasi dengan berusaha memahami proses, masalah, 

persoalan, dan kendala yang nyata (Kunandar, 2008:75). Menurut Arikunto 

(2008:133) refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (retlective) tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. 

Dijelaskan dalam (Kunandar, 2008:75) bahwa beberapa kegiatan penting 

dalam refleksi antara lain: 

a. Merenungkan kembali kelebihan dan kelemahan dari tindakan yang telah 

dilakukan 

b. Menjawab sebab situasi dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung 

c. Memperkirakan solusi atas keluhan yang muncul 

d. Mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi 

e. Memperkirakan akibat atas tindakan yang direncanakan 

Pada kegiatan refleksi, peneliti mengkaji proses pembelajaran yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kalibanteng kidul 01. Kemudian mengkaji proses pembelajaran tersebut dengan  

ketercapaian indikator yang telah ditentukan sebelumnya sehingga akan tampak  

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 
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siklus sebelumnya, untuk selanjutnya dapat membuat perencanaan tindak lanjut 

untuk siklus berikutnya. 

 

3.3 SIKLUS PENELITIAN 

Suyadi (2010: 65) menyatakan bahwa siklus adalah putaran dari suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pada 

evaluasi. Dalam hal ini yang dimaksud siklus-siklus dalam PTK adalah suatu 

putaran penuh tahapan-tahapan dalam PTK sebagaimana disebutkan di atas. Jadi 

satu skilus adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi.  

Penelitian ini dilakuakan dalam tiga siklus. Satu siklus terdapat empat 

kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (a) perencanaan ; (b) tindakan; (c) 

pengamatan; dan (d) refleksi. Berikut ini penjabarannya : 

3.3.1 Siklus Pertama 

3.3.1.1 Perencanaan 

Dalam Tahap perencanaan meliputi: 

a. Memahai SK dan KD IPA kelas IV semester 2 tentang energi panas dan bunyi 

dilanjutkan menentukan indikator pembelajarannya 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi energi 

panas dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

visual 

c. Menyiapkan media visual dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang sedang dipelajari. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis dan lembar kerja siswa serta alat dan 

bahan untuk melakukan percobaan yang terdiri dari: Dua buah batu, kain, air, 

korek api, lilin, heater (alat pemanas air), dan sumber listrik. 

e. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan 

guru selama proses pembelajaran. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus I ini adalah 2x35 

menit (2 jam pelajaran). Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:  

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

4. Presensi oleh guru 

5. Apersepsi (persiapan): “Anak-anak, apakah yang kalian rasakan pada siang 

hari? Dan apakah yang menyebabkannya?” 

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dengan 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menyajikan gambaran sekilas tentang energi panas. (elaborasi) 

2. Siswa menyimak penjelasan guru dengan menggunakan media visual tentang 

materi energi panas beserta sumber-sumbernya. (eksplorasi) 

3. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang disebut 

kelompok asal. (elaborasi) 
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4. Guru memberikan tugas Lembar Kerja Siswa (LKS) pada kelompok asal 

dengan setiap anggota kelompok mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 

5. Setiap siswa dari masing-masing kelompok asal dengan tugas yang sama 

diminta untuk berkumpul dan membentuk kelompok (kelompok ahli) 

(eksplorasi) 

6. Guru membantu siswa untuk membentuk kelompok ahli. (elaborasi) 

7. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. 

(eksplorasi) 

8. Guru membimbing jalannya dikusi (elaborasi) 

9. Masing-masing anggota kelompok ahli diminta kembali pada kelompok asal 

untuk mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

10. Masing-masing anggota kelompok asal menyampaikan hasil diskusinya 

dengan kelompok ahli (eksplorasi) 

11. Masing-masing perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas (eksplorasi) 

12. Guru memberikan klarifikasi mengenai jawaban dari persoalan yang telah 

dibahas dengan menggunakan media visual (konfirmasi) 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah dipelajari 

(unit seluruh kelas). 

2. Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

3.3.1.3 Observasi 
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a. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA materi energi panas dengan mennerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus I 

memperoleh skor 18 dengan kriteria baik. 

b. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi energi panas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus I 

memperoleh skor 16,93 dengan kriteria cukup. 

c. Mencatat peristiwa-peristiwa yang belum terlampir pada lembar observasi 

dalam catatan lapangan. 

3.3.1.4 Refleksi 

a. Daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I: 

1) Guru belum menggunakan bahasa yang tepat saat menjelaskan materi dan 

aturan diskusi 

2) Terdapat beberapa siswa yang masih bingung dengan aturan jalannya diskusi 

3) Guru kurang dapat mengkondisikan siswa saat pembentukan kelompok ahli, 

hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota dalam satu kelompok sehingga 

sulit untuk mengatur rempat duduk. 

4) Guru kurang memberikan motivasi siswa agar lebih percaya diri dalam 

berpendapat 

5) Guru kurang membimbing siswa saat diskusi berlangsung sehingga 

penguasaan materi siswa kurang dan menyebabkan siswa kurang maksimal 

saat menyampaikan hasil diskusi kelompok ahli pada anggota kelompok asal. 



74 
 

74 
 

b. Tindak lanjut untuk siklus II dengan memperbaiki permasalahan yang terjadi 

pada siklus I: 

1) Bahasa yang digunakan saat penyampaian materi dan aturan diskusi adalah 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti siswa. 

2) Guru harus menekankan kembali aturan diskusi yang menurut siswa masih 

baru dan belum pernah dilakukan. 

3) Guru menyusun tempat kelompok secara zigzag sehingga kelas dapat muat 

dan tampak lebih rapi 

4) Guru harus lebih memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dengan 

menyuruh siswa berpendapat salah satunya yaitu dengan menunjuk siswa 

secara acak untuk maju menempalkan dan menjelaskan secara singkat sebuah 

gambar. 

5) Guru hendaknya lebih membimbing siswa secara optimal saat proses dikusi 

berlangsung, agar siswa dapat lebih bertanggung jawab dan menguasai materi 

yang telah ditentukan sehingga dapat menyampaikan hasilnys pada kelompok 

asal dengan maksimal. 

3.3.2 Siklus kedua 

3.3.2.1 Perencanaan 

a. Mengkaji hasil refleksi siklus I. 

b. Menelaah SK dan KD IPA kelas IV semester 2 tentang energi panas dan bunyi 

dilanjutkan menentukan indikator pembelajarannya 

c. Menyusun RPP dengan materi energi panas dan bunyi dengan model 

pembelajaran Jigsaw berbantuan media visual. 
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d. Menyiapkan media visual dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang sedang dipelajari. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan 

guru selama proses pembelajaran. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus II ini adalah 2 x 35 

menit (2 jam pelajaran). Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:  

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

4. Presensi oleh guru 

5. Apersepsi (persiapan) : 

 “Anak-anak, pernahkan kalian berdiri di bawah terik matahari? Apa yang 

kalian rasakan?” 

6.  Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dengan 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Siswa menyimak penjelasan guru dengan menggunakan media visual tentang 

materi perpindahan energi panas. (eksplorasi) 

2. Guru memberikan beberapa subtopik dari yang akan diskusikan siswa. 

(elaborasi) 
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3. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang disebut 

kelompok asal. (elaborasi) 

4. Memberi tugas pada kelompok asal dengan setiap anggota kelompok 

mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 

5. Siswa dengan tugas yang sama diminta untuk berkumpul dan membentuk 

kelompok (kelompok ahli) (eksplorasi) 

6. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugasnya (eksplorasi) 

7. Setiap kelompok ahli diminta kembali pada kelompok asal untuk 

mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

8. Masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

(eksplorasi)  

9. Guru menjelaskan kembali materi hasil diskusi kepada msing-masing 

kelompok. (konfirmasi)  

10. Kelompok yang mendapatkan skor paling banyak diberikan reward dari guru 

dan memberikan penguatan kepada kelompok lainnya. (konfirmasi) 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah dipelajari 

(unit seluruh kelas). 

2. Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

3.3.2.3 Observasi 

a. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA materi energi panas dengan mennerapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus II 

memperoleh skor 20 dengan kriteria baik. 

b. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi energi panas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus II 

memperoleh skor 19,70 dengan kriteria cukup. 

c. Mencatat peristiwa-peristiwa yang belum terlampir pada lembar observasi 

dalam catatan lapangan. 

3.3.2.4 Refleksi 

a. Daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II: 

1) Guru masih belum menggunakan kalimat yang mudah dipahami saat 

menjelaskan materi dan memberikan aturan diskusi, sehingga terdapat  

seorang siswa yang tangannya terkena api saat melakukan percobaan 

2) Guru kurang memperhatikan seluruh kelompok saat percobaan berlangsung 

menyebabkan terjadi siswa berbuat onar diantaranya terdapat kelompok yang 

menumpahkan air, sehingga menyebabkan kelas menjadi kotor. 

3) Guru kurang memberikan motivasi siswa agar lebih percaya diri dalam 

berpendapat dan bertanggung jawab akan tugasnya, sehingga sebagian besar 

siswa masih belum menyampaikan informasi dengan baik saat berdiskusi 

dengan kelompok ahli maupun dengan kelompok asal 

b. Tindak lanjut untuk siklus III dengan memperbaiki permasalahan yang terjadi 

pada siklus II: 
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1) Guru menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa saat memberikan 

materi dan juga aturan diskusi sehingga nantinya peristiwa pada pembelajaran 

yang lalu tidak terulang kembali. 

2) Guru harus lebih memperhatikan tiap kelompok dan menempatkan percobaan 

diluar kelas agar kelas tetap bersih dan rapi 

3) Guru harus lebih memberikan motivasi pada siswa untuk berpendapat dan 

bertanggung jawab akan tugasnya. 

3.3.3 Siklus ketiga 

3.3.3.1 Perencanaan 

Dalam Tahap perencanaan meliputi: 

a. Mengkaji hasil refleksi siklus II. 

b. Menelaah SK dan KD IPA kelas IV semester 2 tentang energi panas dan bunyi 

dilanjutkan menentukan indikator pembelajarannya 

c. Menyusun RPP dengan materi energi panas dan bunyi dengan model 

pembelajaran Jigsaw berbantuan media visual. 

d. Menyiapkan media visual dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang sedang dipelajari. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan 

guru selama proses pembelajaran. 

3.3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 



79 
 

79 
 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus III ini adalah 2 x 35 

menit (2 jam pelajaran). Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:  

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

4. Presensi oleh guru 

5. Apersepsi (persiapan) : 

“Anak-anak, coba sekarang kalian pukul meja kalian dengan menggunakan 

pensil, apa yang terjadi?” 

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Siswa menyimak penjelasan guru dengan menggunakan media visual tentang 

materi energi bunyi, sumber-sumber energi bunyi, serta perambatannya. 

(eksplorasi) 

2. Guru memberikan beberapa subtopik dari yang akan diskusikan siswa. 

(elaborasi) 

3. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang disebut 

kelompok asal. (elaborasi) 

4. Memberi tugas pada kelompok asal dengan setiap anggota kelompok 

mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 
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5. Siswa dengan tugas yang sama diminta untuk berkumpul dan membentuk 

kelompok (kelompok ahli) (eksplorasi) 

6. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugasnya (eksplorasi) 

7. Setiap kelompok ahli diminta kembali pada kelompok asal untuk 

mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

8. Masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

(eksplorasi)  

9. Guru menjelaskan kembali materi hasil diskusi kepada msing-masing 

kelompok. (konfirmasi)  

10. Kelompok yang mendapatkan skor paling banyak diberikan reward dari guru 

dan memberikan penguatan kepada kelompok lainnya. (konfirmasi) 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah dipelajari 

(unit seluruh kelas). 

2. Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

3.3.3.3 Observasi 

a. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA materi energi panas dengan mennerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus II 

memperoleh skor 23 dengan kriteria baik. 

b. Mengamati dan mencatat (dilakukan oleh teman sejawat) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi energi panas dengan menerapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada siklus II 

memperoleh skor 24,14 dengan kriteria baik. 

c. Mencatat peristiwa-peristiwa yang belum terlampir pada lembar observasi 

dalam catatan lapangan. 

3.3.3.4 Refleksi 

a. Daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II: 

1) Guru masih kurang dalam memberikan motivasi pada siswa agar lebih 

percaya diri dalam berpendapat 

2) Guru masih kurang dalam mengkondisikan siswa terutama saat pembentukan 

kelompok ahli, hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota dalam satu 

kelompok sehingga sulit untuk mengatur rempat duduk. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa pada siklus III sudah mencapai kriteria keberhasilan yang 

diharapkan oleh guru. Maka, dengan demikian pemberian tindakan dihentikan dan 

penelitian selesai. Untuk kekurangan yang masih ada dapat diperbaiki dalam 

pembelajaran sehari-hari oleh wali kelas IVB. 

 

3.4 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Kota Semarang sebanyak 43 siswa, yang terdiri dari dari 22 siswa laki-

laki dan 21 siswa perempuan tahun ajaran 2014/2015.  
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3.5 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang 

bertempat di  Jalan WR Supratman No. 22-23, Semarang. 

 

3.6 VARIABEL PENELITIAN 

1. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbantuan media visual. 

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbantuan media visual. 

3. Hasil belajar siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media visual. 

 

3.7 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Sumber Data 

Dipaparkan dalam Arikunto (2012: 129) bahwa data yang baik merupakan 

data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat.  Untuk itu dalam 

menetapkan sumber data harus dipikirkan dengan matang. Dalam PTK ini sumber  

data adalah sebagai berikut : 
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3.7.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media visual. 

3.7.1.2 Siswa 

Sumber data siswa adalah seluruh hasil belajar dan aktivitas siswa IVB 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. Sejumlah 43 siswa, yang terdiri atas 

22 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan.  

3.7.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil evaluasi dan hasil observasi awal 

kegiatan pembelajaran. Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk 

melakukan tindakan serta bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan 

penelitian. 

3.7.2 Jenis Data 

3.7.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2011:23).  

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar kognitif yaitu 

nilai rata-rata ulangan harian siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

menentukan mean dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal yang 

ditampilkan dalam bentuk persentase. Nilai tes akhir siklus merupakan 

pencerminan hasil yang telah dicapai siswa dalam belajar. 
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3.7.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar 

(Sugiyono, 2011:23). Data kualitatif menggunakan data hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan.  

3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.3.1 Metode Observasi 

Dijelaskan dalam Sukmadinata (2010:220) bahwa observasi merupakan 

cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berkenaan dengan cara guru 

mengajar, siswa belajar, dan sebagainya. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk keterampilan guru dan 

mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melauli pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual. 

3.7.3.2 Metode Dokumentasi 

Dipaparkan dalam Sugiyono (2010:329) bahwa  dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya, dijelaskan dalam 

Sukmadinata (2010:221) bahwa documentary study atau yang disebut juga dengan 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 
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elektroknik dengan memilih dokumen-dokumen yang dihimpun sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi berisi foto-

foto atau video kegiatan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian 

dan juga untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 

penelitian berlangsung. 

3.7.3.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneleti yang 

melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian 

tidakan kelas (Kunandar, 2011:197). Dalam penelitian ini, catatan lapangan 

digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi, serta mencatat 

hal-hal yang mungkin terjadi dalam penelitian diluar dari indikator-indikator 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

3.7.3.4 Metode Tes 

Dalam Poerwanti (2008:1.5) disebutkan bahwa, tes merupakan 

seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya 

terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran 

tertentu. Dalam penelitian ini tes yang digunakan untuk mengukur kualitas siswa 

sebagai hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Tes yang akan 

dilakukan adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan pada setiap akhir 

pembelajaran. 
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3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, dan 

ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal yang ditampilkan dalam 

bentuk persentase. 

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses 

belajar mengajar dilaksanakan pada setiap siklusnya. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai dengan Pendekatan Acuan Patokan (PAP) 

Menurut Poerwanti (2008:6.13) PAP digunakan untuk membandingkan 

skor siswa dengan suatu nilai standar yang sudah ditentukan berdasarkan skor 

teoritisnya. Skor teoritis adalah skor maksimal apabila menjawab benar semua 

butir soal dalam suatu perangkat tes. Metode PAP yang digunakan peneliti 

menggunakan sistem penilaian dengan skala 0-100.  

Skala 100 berasal dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan siswa pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 

0 sampai 100 persen (%) (Poerwanti, 2008:6-15). 

Adapun langkah-langkah menentukan skor dengan PAP sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)  

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100% 
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atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes 

bentuk penguraian). 

   = skor teoritis 

(Poerwanti, 2008 :6.3) 

b. Menghitung Mean atau Rata-Rata Kelas 

 ̅ = 
∑  

∑  
 

Keterangan: 

 ̅  = mean (rata-rata) 

∑   = jumlah semua nilai siswa 

∑   = jumlah banyak data          

(Herrhyanto dan Hamid, 2010: 4.2) 

c. Menghitung Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 

Hasil belajar dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan ke dalam dua kriteria tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 

 

 

(sumber: KKM IPA SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang) 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥70 Tuntas 

  <70 Tidak Tuntas 
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Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

(Aqib, 2010 :41) 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual pada mata 

pelajaran IPA serta hasil catatan lapangan. 

Data-data yang telah diperoleh, dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan 

data kualitatif dengan cara diklasifikasikan berdasarkan aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Adapun data ketrampilan 

guru dan aktifitas siswa dianalisis berdasarkan kriteria sangat baik, baik, cukup 

dan kurang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan. 

Sedangkan data hasil aktivitas siswa dan keterampilan guru dapat 

dianalisis dengan rumus penskoran kuartil. Dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan rentang skor 

b. Menentukan skor terendah 

c. Menentukan skor tertinggi 

d. encari median 

e. Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang 
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Kemudian setelah langkah ditentukan, dihitung data skor dengan cara 

sebagai berikut:  

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2011: 5.3) 

Selanjutnya, menghitung data skor dengan cara sebagai berikut: 

 

 

Ketetrangan 

R = skor terendah  

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

 

    

 

Ketetrangan: 

Ki = kuartil ke i  

i = 1,2,3,4 

n = banyaknya skor 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008:5.3) 

Sehingga disimpulkan sebagai berikut: 

a. K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
 

  
 ( n + 1 )  

n = ( T – R ) +1 

𝐾𝑖 = 
𝑖

4
(𝑛 + 1) 
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b. K2 = median  

Letak K2 = 
 

 
 ( n+ 1 )  

c. K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
 

 
 (n + 1 )  

d. K4= kuartil keempat = T 

Maka, diperoleh ketentuan kriteria keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Kriteria Ketuntasan 

Kriteria Kentututasan Skala Penilaian 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor < K1 Kurang 

 

Untuk menentukan empat kriteria keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut: 

a. Keterampilan Guru 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat dihitung klasifikasi tingkatan skor 

keterampilan guru sebagai berikut: 

Skor terendah (R)  =  7 x 1 = 7  

Skor tertinggi (T) =  7 x 4 = 28 

banyaknya skor  (n) =  (T-R) + 1 

 = (28 -7) + 1 

 = 22 

Somantri, 2006:41 
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Maka diperoleh data :  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

b. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan rumus sebelumnya, dapat dihitung klasifikasi tingkatan skor 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Skor terendah (R)  = 1 x 8 = 8 

Skor tertinggi (T) = 4 x 8 = 32 

banyaknya skor  (n) = (T-R) + 1 

= (32 - 8) + 1 

    = 25 

Maka diperoleh data :  

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (22 + 1) 

                = 5,75 

Jadi nilai K1 adalah 11,75 

Letak K2 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (22 + 1) 

                 = 11,5 

Jadi nilai K2 adalah 17,5 

Letak K3 = 
 

 
 (n + 1) 

                 = 
 

 
 (22 + 1)  

                 =  17,25 

Jadi nilai K3 adalah 23,25 

Skor Kriteria 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

17,5 ≤ skor < 23,25 Baik 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32. 

 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran IPA model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan 

media visual pada siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas 

IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang meningkat dengan katagori 

sekurang-kurangnya baik. 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (25 + 1) 

                = 6.5 

Jadi nilai K1 adalah 13.5 

Letak K2 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (25 + 1) 

                 = 13 

Jadi nilai K2 adalah 20 

Letak K3 = 
 

 
 (n + 1) 

                 = 
 

 
 (25 + 1)  

                 =  19.5  

Jadi nilai K3 adalah 26.5 

Skor Kriteria 

26.5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13.5 ≤ skor < 20 Cukup 

8  ≤ skor < 13.5 Kurang 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual pada siswa kelas 

IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang meningkat dengan katagori 

sekurang-kurangnya baik. 

c. Minimal 75% dari seluruh siswa kelas IVB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media visual 

dengan nilai sekurang-kurangnya 70. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang, 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA. Hal 

ini ditunjukkan dengan jumlah skor yang diperoleh pada siklus I yaitu 18 

dengan persentase 64,28% kriteria baik, pada siklus II jumlah skor meningkat 

menjadi 20 dengan persentase 71,42% kriteria baik. Dan pada siklus III 

meningkat lagi menjadi 23 dengan persentase 82,14% dengan kriteria baik. 

Hal tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa 

aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tipe jigsaw berbantuan media 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah skor yang diperoleh pada siklus I yaitu 16,93 

dengan persentase 52,90% kriteria cukup, pada siklus II jumlah skor 

meningkat menjadi 19,70 dengan persentase 61,56% kriteria cukup. Dan pada 

siklus III meningkat lagi menjadi 24,14 dengan persentase 75,43% dengan 

kriteria baik. Hal tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan yang 
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menjelaskan bahwa aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik. 

c. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tipe jigsaw berbantuan media 

visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 62.79% dengan nilai 

rata-rata kelas 75,06. Pada siklus II hasil belajar mengalami peningkatan 

ketuntasan klasikal yang diperoleh mencapai 72.09% dengan nilai rata-rata 

kelas 78,11. Dan pada siklus III ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami 

peningkatan kembali menjadi 81.39% dengan perolehan rata-rata kelas 82,23. 

Hal tersebut telah sesuai dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan 

bahwa siswa mengalami ketuntasan individual sesuai KKM yaitu ≥70 dalam 

pembelajaran IPA dan telah mencapai ketuntasan klasikal 75%. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada 

pembelajarn IPA pada siswa kelas IVB Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Guru hendaknya menguasai setiap tahapan pada penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual dan menyiapkan 

ruang kelas atau tempat yang memadai untuk siswa saat diskusi kelompok 

berlangsung agar ketika pelaksanaan pembelajaran tidak mengalami kendala. 

Karena dalam proses pembelajaran yang menggunakan tipe jigsaw 
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berbantuan media visual guru harus mampu mengkondisikan siswa dalam 

pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas agar siswa dapat 

bekerjasama dalam kelompok belajar dengan optimal. 

b. Siswa diharapkan memperhatikan penjelasan dan pengarahan guru saat 

menyampaikan aturan dalam berdiskusi. Hal tersebut dikarenakan pada 

penerapan model jigsaw berbantuan media visual membutuhkan dua kali 

proses berkelompok yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Sehingga jika 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru maka siswa akan mengalami 

kesulitan saat proses pembelajaran berlangsung 

c. Tindak lanjut dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh sekolah/lembaga pendidikan yang 

bersangkutan, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

dengan menggunakan kegiatan pembelajaran yang inovatif salah satunya 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
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Lampiran 1 

Instrumen Penelitian 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IVB SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Kota Semarang 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/  

Instrumen 

1. Keterampilan 

Guru dalam 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Jigsaw 

Berbantuan 

Media Visual 

1.Membuka pelajaran (keterampilan 

mambuka pelajaran) 

2.menyampaikan materi pelajaran tentang 

energi panas dan bunyi dengan bantuan media 

visual (keterampilan mengadakan variasi) 

3.Membimbing siswa untuk berkelompok 

(Keterampilan mengelola kelas) 

4.Membimbing siswa dalam belajar kelompok 

(Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil) 

5.Membimbing siswa melaksanakan 

presentasi. (Keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

6.mengklarifikasi jawaban mengenai 

permasalahan yang telah dikerjakan siswa. 

(Keterampilan menjelaskan) 

7.Menutup pelajaran (Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Guru 1.Lembar 

observasi 

keterampil

an guru 

2.Catatan 

lapangan 

3. 

Dokument

asi 

 

2. Aktivitas Siswa 

dalam 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Jigsaw 

Berbantuan 

Media Visual 

1.Mempersiapkan diri menerima pelajaran 

(emotional activities, listening activities, 

mental activities) 

2.Memperhatikan materi yang disampaikan 

oleh guru dengan bantuan media visual 

(visual activities, emotional activities, 

listening activities) 

3. Membentuk kelompok  

(emotional activities) 

4. Diskusi kelompok ahli (oral activities, 

mental activies,listening activities, writing 

activities) 

5.menjelaskan kepada anggota kelompok asal 

tentang subtopic yang telah dikuasai dari 

kelompok ahli (oral activities, mental 

activies, listening activities, writing activities) 

6. Mempresentasikan hasil diskusi (visual 

activities,listening activities) 

7. Menyimpulkan hasil diskusi (visual 

activities,listening activities) 

8.Menjawab tes dalam bentuk soal evaluasi 

(oral activities, mental activities) 

1.Siswa 

2. Data 

dokum

en 

 

1.Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

2.Catatan 

lapangan 

3.Dokume

ntasi 

3. Hasil Belajar 

dalam 

Penerapan 

8.1.1Mendeskripsikan pengertian energi 

panas 

8.1.2 Menyebutkan sumber-sumber energi 

siswa 1.Lembar 

Kerja 

Kelompok 
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Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Jigsaw 

Berbantuan 

Media Visual 

panas. 

8.1.3 Membuktikan contoh sumber energi 

panas 

8.1.4 Menyebutkan macam-macam 

perpindahan panas 

8.1.5 Membedakan antara konduksi, 

konveksi, dan radiasi 

8.1.6 Membuktikan adanya perpindahan 

energi panas 

8.1.7Mendeskripsikan pengertian energi 

bunyi 

8.1.8 Menyebutkan sumber-sumber bunyi 
8.1.9Mendeskripsikan berbagai peramabatan 

bunyi. 

(LKK) 

2.Lembar 

Evaluasi 
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KETERKAITAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

DENGAN MEDIA VISUAL 

 

No. 

Langkah Model  

Pembelajaran Jigsaw 

(Rusman, 2011:217) 

Langkah Penerapan 

Media visual 

Azhar Arsyad (2013: 

101-105) 

Modifikasi Langkah 

Penerapan Model  

Pembelajaran Jigsaw dan 

Media Visual 

1.  Tahap persiapan Persiapan 

2.  

Tahap penyajian 

 
Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari dengan 

bantuan media visual.  

Tahap penerapan 

3. 

Siswa dikelompokkan 

dengan anggota + 4 orang 

 

 

Siswa berkelompok yang 

terdiri dari + 4 siswa dalam 

satu kelompok. (Kelompok 

asal)  

4. 

Tiap orang dalam tim 

diberi bagian materi dan 

tugas yang berbeda 

 

 

Memberikan tugas kepada 

tiap anggota kelompok 

dengan bagian materi dan 

tugas yang berbeda  

5. 

Anggota dari tim yang 

berbeda dengan 

penugasan yang sama 

membentuk kelompok 

baru (kelompok ahli) 

 

 

Anggota dari tim yang 

berbeda dengan penugasan 

yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok 

ahli)  

6. Setelah kelompok ahli 

berdiskusi, setiap anggota 

kembali ke kelompok 

asal dan menjelaskan 

kepada anggota 

kelompok tentang subbab 

yang mereka kuasai 

 Kelompok ahli berdiskusi. 

7. 

 Setelah itu, tim ahli kembali 

ke kelompok asal dan 

menjelaskan kepada anggota 

kelompok tentang subtopik 

yang mereka kuasai Tiap tim ahli 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

8. 

Pembahasan 

 

Setiap kelompok 

menampilkan hasil 

diskusinya  

9. Kelanjutan 
Siswa bersama guru 

mengklarifikasi jawaban. 

10. 
Penutup 

 
menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

11.  pemberian evaluasi 
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KETERKAITAN KEGIATAN GURU DAN KEGIATAN SISWA PADA 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DENGAN MEDIA 

VISUAL 

 

No. 

Modifikasi Langkah Penerapan 

Model  Pembelajaran Jigsaw 

dan Media Visual 

Kegistan guru Kegiatan siswa 

1. Persiapan 

1.Guru melakukan 

persiapan, apersepsi, dan 

menyampaikan  tujuan 

pembelajaran 

1.Siswa mempersiapkan 

diri dan menanggapi 

apersepsi 

2. 

Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari dengan bantuan 

media visual.  

2.Guru menyampaikan 

materi pelajaran tentang 

energi panas dan bunyi 

dengan bantuan media 

visual 

2.Siswa memperhatikan 

materi yang disampaikan 

oleh guru dengan bantuan 

media visual 

3. 

Siswa berkelompok yang terdiri 

dari + 4 siswa dalam satu 

kelompok. (Kelompok asal)  

3.Guru memimbing siswa 

untuk berkelompok 

 

 

 

3.Siswa berkelompok yang 

terdiri dari 4 siswa untuk 

membentuk kelompok asal 

4. 

Memberikan tugas kepada tiap 

anggota kelompok dengan 

bagian materi dan tugas yang 

berbeda 

4.Guru memberikan tugas 

kepada tiap anggota 

kelompok 
4.Siswa membentuk 

kelompok ahli sesuai 

dengan materi yang telah 

didapat 
5. 

Anggota dari tim yang berbeda 

dengan penugasan yang sama 

membentuk kelompok baru 

(kelompok ahli)  

 

 

 

5.Guru membimbing siswa 

dalam belajar kelompok 

6. Kelompok ahli berdiskusi. 

5.Siswa dengan materi 

yang sama belajar 

berkelompok (kelompok 

ahli). 

7. 

Setelah itu, tim ahli kembali ke 

kelompok asal dan menjelaskan 

kepada anggota kelompok 

tentang subtopik yang mereka 

kuasai. 

6.Anggota kelompok ahli 

kembali ke kelompok asal 

dan menjelaskan kepada 

anggota kelompok tentang 

subtopic yng telah dikuasai 

8. 
Setiap kelompok menampilkan 

hasil diskusinya  

6.Guru membimbing siswa 

melaksanakan presentasi 

7.Setiap kelompok asal 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

9. 
Siswa bersama guru 

mengklarifikasi jawaban.  

7.Guru mengklarifikasi 

jawaban mengenai 

permasalahan yang telah 

dikerjakan siswa 

8.Siswa memperhatikan 

jawaban yang disampaikan 

oleh guru 

10. menyimpulkan hasil diskusi 
8.Guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

9.Siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

11. pemberian evaluasi 

9.Guru memberikan 

evaluasi siswa mengenai 

keseluruhan subtopik yang 

telah dipelajari 

10.Siswa menjawab tes 

dalam bentuk soal evaluasi 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

 

Keterampilan dasar 

mengajar 

Modifikasi Langkah 

Penerapan Model  

Pembelajaran Jigsaw dan 

Media Visual 

Indikator Keterampilan Guru 

dalam Penerapan Model  

Pembelajaran Jigsaw dan Media 

Visual 

1.Keterampilan 

mambuka pelajaran 

2.Keterampilan 

bertanya 

3.Keterampilan 

memberi penguatan 

4.Keterampilan 

mengadakan variasi 

5.Keterampilan 

menjelaskan 

6.Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

7.Keterampilan 

mengelola kelas 

8.Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

9.Keterampilan 

menutup pelajaran 

1.Guru melakukan 

persiapan, apersepsi, dan 

menyampaikan  tujuan 

pembelajaran 

1.Membuka pelajaran 

(keterampilan mambuka 

pelajaran) 

2.Guru menyampaikan 

materi pelajaran tentang 

energi panas dan bunyi 

dengan bantuan media 

visual 

2.Menyampaikan materi 

pelajaran tentang energi panas 

dan bunyi dengan bantuan 

media visual (keterampilan 

mengadakan variasi) 

3.Guru membimbing 

siswa untuk berkelompok 

3.Membimbing siswa untuk 

berkelompok (Keterampilan 

mengelola kelas) 

4.Guru memberikan tugas 

kepada tiap anggota 

kelompok 
4.Membimbing siswa dalam 

belajar kelompok (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil) 
5.Guru membimbing 

siswa dalam belajar 

kelompok 

6.Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

presentasi 

5.Membimbing siswa 

melaksanakan presentasi. 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

7.Guru mengklarifikasi 

jawaban mengenai 

permasalahan yang telah 

dikerjakan siswa  

6.Mengklarifikasi jawaban 

mengenai permasalahan yang 

telah dikerjakan siswa. 

(Keterampilan menjelaskan) 

8.Guru menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari 
7.Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

9.Guru memberikan 

evaluasi siswa mengenai 

keseluruhan subtopik 

yang telah dipelajari 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

 

Aktivitas Siswa 

Modifikasi Langkah 

Penerapan Model  

Pembelajaran Jigsaw dan 

Media Visual 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Penerapan Model  

Pembelajaran Jigsaw dan 

Media Visual 

1.Visual activities, yang 

termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

2.Oral activietis, seperti: 

menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3Listening activities, sebagai 

contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, music, 

pidato. 

4.Writing activities, misalnya: 

menulis cerita, karangan, 

laaporan, angket, menyalin. 

5.Drawing activities, 

misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6.Motor activities, antara lain: 

melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7.Mental activities, misalnya: 

menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

9.Emotional activities, 

misalnya: menaruh minat, 

merasa bosan, gembira. 

Bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 

1.Siswa mempersiapkan diri 

dan menanggapi apersepsi 

1. Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran (emotional 

activities, listening activities, 

mental activities) 

2.Siswa memperhatikan materi 

yang disampaikan oleh guru 

dengan bantuan media visual 

2.Memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru dengan 

bantuan media visual (visual 

activities, emotional activities, 

listening activities) 

3.Siswa berkelompok yang 

terdiri dari 4 siswa untuk 

membentuk kelompok asal 3. Membentuk kelompok  

 (emotional activities) 4.Siswa membentuk kelompok 

ahli sesuai dengan materi yang 

telah didapat 

5.Siswa dengan materi yang 

sama belajar berkelompok 

(kelompok ahli). 

4. Diskusi kelompok ahli (oral 

activities, mental 

activies,listening activities, 

writing activities) 

6.Anggota kelompok ahli 

kembali ke kelompok asal dan 

menjelaskan kepada anggota 

kelompok tentang subtopic 

yng telah dikuasai 

5.menjelaskan kepada anggota 

kelompok asal tentang 

subtopic yang telah dikuasai 

dari kelompok ahli (oral 

activities, mental activies, 

listening activities, writing 

activities) 

7.Setiap kelompok asal 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi (visual 

activities,listening activities) 

8.Siswa memperhatikan 

jawaban yang disampaikan 

oleh guru  
7. Menyimpulkan hasil diskusi 

(visual activities,listening 

activities) 9.Siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

10.Siswa menjawab tes dalam 

bentuk soal evaluasi 

8.Menjawab tes dalam bentuk 

soal evaluasi (oral activities, 

mental activities) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW  

BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Kelas/ semester : IVB/II 

Guru   : Hanifah Khoirunnisa‟ 

Siklus   :  

Hari/ tanggal  :  

Petunjuk  :  

Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

Kriteria : 

a. Skor 4 Jika semua deskriptor nampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang nampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang nampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang nampak 

(Rusman, 2013: 101) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

1. Membuka pelajaran 

(keterampilan 

mambuka pelajaran) 

1. Mengkondisikan siswa agar 

siap dalam mengikuti pelajaran. 

  

2. Melakukan apersepsi.  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

4.Memberikan motivasi  

2. Menyampaikan 

materi pelajaran 

tentang energi panas 

dan bunyi dengan 

bantuan media visual 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

1.Media dapat dilihat jelas oleh 

siswa 

  

2. Media yang ditampilkan 

menarik 

 

 

3. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
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No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

4. Penyampaian materi dengan 

kalimat yang baik dan mudah 

dipahami siswa 

 

3. Membimbing siswa 

untuk berkelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1.Membentuk kelompok secara 

heterogen 

  

2.Membantu siswa menata meja 

dan kursi kelompok 

 

3.Memberi aturan diskusi 

dengan jelas 

 

4.Menegur siswa yang gaduh 

dengan bijaksana 

 

4. Membimbing siswa 

dalam belajar 

kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1.Memberikan tugas kepada tiap 

anggota kelompok 

  

2. Membantu siswa membentuk 

kelompok ahli 

 

3. Memotivasi siswa untuk 

memahami materi yang menjadi 

tanggung jawab tiap anggota 

kelompok 

 

4. Membimbing anggota 

kelompok ahli menyampaikan 

hasil diskusinya kepada anggota 

kelompok asal 

 

5. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi. 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan) 

1. Menunjuk setiap perwakilan 

kelompok secara acak 

  

2.Membimbing setiap 

perwakilan kelompok secara 

bergantian 

 

3.Memberi kesempatan siswa 

untuk menanggapi 

 

4. Mengendalikan kelas saat 

presentasi kelompok dan tanya 

jawab 

 

6. Mengklarifikasi 

jawaban mengenai 

permasalahan yang 

telah dikerjakan 

1.Menyampaikan jawaban 

dengan kalimat yang baik dan 

mudah dipahami siswa 

  

2.Memberi kesempatan untuk 

mencocokkan dengan hasil 

 



203 
 

203 
 

No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

siswa. 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

diskusinya 

3. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

 

4. Merangsang siswa untuk 

menangggapi 

 

7. Menutup pelajaran 

(Keterampilan 

menutup pelajaran) 

1.Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

  

2. Memberikan evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa 

 

3. Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang sudah 

diberikan 

 

4. Memberikan tindak lanjut  

Skor Keseluruhan  

Kriteria  

 

Keterangan: 

Skor terendah (R)  =  7 x 1 = 7  

Skor tertinggi (T) =  7 x 4 = 28 

banyaknya skor  (n) =  (T-R) + 1 

 = (28 -7) + 1 

 = 22 

 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (22 + 1) 

                = 5,75 

Jadi nilai Q1 adalah 11,75 

Letak Q2 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (22 + 1) 

                 = 11,5 

Jadi nilai Q2 adalah 17,5 

Letak Q3 = 
 

 
 (n + 1) 

                 = 
 

 
 (22 + 1)  

                 =  17,25 

Jadi nilai Q3 adalah 23,25 
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Kriteria skor keterampilan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,   2015 

Observer 

 

 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

17,5 ≤ skor < 23,25 Baik 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Kelas/ semester : IVB/II 

Guru   : Hanifah Khoirunnisa‟ 

Siklus/ pertemuan : 

Hari/ tanggal  :  

Petunjuk  :  

Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

Kriteria : 

a. Skor 4 Jika semua deskriptor nampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang nampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang nampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang nampak 

(Rusman, 2013: 98) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

1. Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran 

(emotional activities, 

listening activities, mental 

activities) 

1.menempati tempat duduk 

masing-masing 

  

2. menyiapkan alat tulis  

3. bersemangat mengikuti 

pelajaran 

 

4. menanggapi apersepsi  

2. Memperhatikan materi 

yang disampaikan oleh 

guru dengan bantuan 

media visual (visual 

activities, emotional 

activities, listening 

activities) 

1.mendengarkan penjelasan 

guru 

  

2.mengamati media dengan 

seksama 

 

3.sikap duduk benar dan 

tertib 

 

4. Merangkum materi yang  



206 
 

206 
 

No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

penting 

3. Membentuk kelompok. 

(emotional activities) 

1. memperhatikan instruksi 

pembentukan kelompok 

  

2. berkumpul dengan 

anggota secara tepat 

 

3. tidak ramai saat 

berkelompok 

 

4. menerima anggota 

kelompok dengan baik 

 

4. Diskusi kelompok ahli 

(oral activities, mental 

activies,listening 

activities, writing 

activities) 

1. mendiskusikan materi 

yang telah ditentukan 

  

2.tertib   

3.menyampaikan pendapat  

4. mencatat hasil diskusi  

5. Menjelaskan kepada 

anggota kelompok asal 

tentang subtopic yang 

telah dikuasai dari 

kelompok ahli (oral 

activities, mental activies, 

listening activities, writing 

activities) 

1.tertib   

2.menyampaikan dengan 

bahasa yang baik dan 

mudah dipahami 

 

3. menyampaikan dengan 

jelas dan suara yang lantang 

 

4. Mencatat hasil seluruh 

anggota kelompok 

 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi (visual 

activities,listening 

activities) 

1.berani mempresentasikan 

didepan kelas 

  

2.suara lantang  

3.ketepatan jawaban  

4.percaya diri  

7. Menyimpulkan hasil 

diskusi (visual 

activities,listening 

activities) 

1. Memperhatikan simpulan 

yang disampaikan guru 

  

2. Tidak gaduh sendiri 

dengan teman 

 

3. mengemukakan simpulan 

dengan runtut 

 

4. menulis simpulan di buku 

catatan 

 

8. Menjawab tes dalam 

bentuk soal evaluasi (oral 

activities, mental 

activities) 

1.Mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri 

  

2.Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai petunjuk 
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No. Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
skor 

3.mengerjakan soal tepat 

waktu 

 

4.siswa tertib dan tenang 

dalam mengerjakan soal 

evaluasi 

 

Skor Keseluruhan  

Kriteria  

 

Keterangan: 

Skor terendah (R)  = 1 x 8 = 8 

Skor tertinggi (T) = 4 x 8 = 32 

banyaknya skor  (n) = (T-R) + 1 

= (32 - 8) + 1 

  = 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (25 + 1) 

                = 6.5 

Jadi nilai Q1 adalah 13.5 

Letak Q2 = 
 

 
 (n + 1) 

                = 
 

 
 (25 + 1) 

                 = 13 

Jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = 
 

 
 (n + 1) 

                 = 
 

 
 (25 + 1)  

                 =  19.5  

Jadi nilai Q3 adalah 26.5 
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Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

 

   

   

 

 

 

 

Semarang,    2015 

Observer 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria 

26.5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13.5 ≤ skor < 20 Cukup 

8  ≤ skor < 13.5 Kurang 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SDN KALIBANTENG 

KIDUL 01 

 

Siklus…. 

 

Nama SD  :  

Hari/Tanggal  : 

Kelas/Semester : 

 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS I 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Program  : IV / SEKOLAH DASAR 

Semester : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator 

Penilaian 

Alokasi Waktu Sumber/ Bahan/ Alat 
Jenis Tagihan Bentuk Instrumen 

8.1Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang terdapat 

di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya 

Pengertian energi 

panas dan sumber-

sumber energy panas. 

 Mendeskripsikan 

pengertian energi 

panas 

 Menyebutkan 

sumber-sumber 

energi panas. 

 Membuktikan 

contoh sumber 

energi panas 

dengan 

melakukan 

percobaan 

sederhana. 

8.1.1Mendeskripsikan 

pengertian energi 

panas 

8.1.2 Menyebutkan 

sumber-sumber 

energi panas. 

8.1.3 Membuktikan 

contoh sumber energi 

panas 

Tugas Individu dan 

Kelompok 

Soal Uraian 

Laporan 

2 x 35 menit 

(1 pertemuan) 

Media:  

Gambar 

 

Sumber: 

 Depdiknas.2007. 

Standar Isi 

untuk 

SD/MI.Jakarta: 

Depdiknas 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Heri Sulistyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Poppy K Devi 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 
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SD/MI karangan 

Budi Wahyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

S. Rositawaty 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah                       : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran          : IPA 

Kelas/Semester           : IV/II 

Alokasi Waktu           : 2 x ´ 35 Menit (1 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar sifat-sifatnya. 

III. Indikator 

8.1.1 Mendeskripsikan pengertian energi panas 

8.1.2 Membuktikan contoh sumber energi panas 

8.1.3 Menyebutkan sumber-sumber energi panas. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media visual mengenai energi panas, siswa dapat 

mendeskripsikan pengertian energi panas dengan tepat. 

2. Melalui percobaan sederhana tentang sumber energi panas, siswa dapat 

membuktikan contoh sumber energi panas dengan benar. 

3. Dengan menulis laporan percobaan tentang energi panas, siswa dapat 

menyebutkan sumber-sumber energi panas dengan benar. 

V. Karakter yang Diharapkan 

Berani, kerjasama, teliti, bertanggung jawab, percaya diri, ingin tahu. 

VI. Materi Pokok 

Pengertian energi panas dan sumber-sumber energy panas. 
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VII. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode: 

Diskusi, tanya jawab. 

2. Model pembelajaran: 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. Adapun tanya 

jawabnya adalah sebagai berikut: “Anak-anak, apakah yang kalian 

rasakan pada siang hari? Dan apakah yang menyebabkannya?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru menyajikan gambaran sekilas tentang energi panas. (elaborasi) 

b. Siswa menyimak penjelasan guru dengan menggunakan media visual 

tentang materi energi panas beserta sumber-sumbernya. (eksplorasi) 

c. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang 

disebut kelompok asal. (elaborasi) 

d. Guru memberikan tugas (LKK) pada kelompok asal dengan setiap 

anggota kelompok mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 

e. Setiap siswa dari masing-masing kelompok asal dengan tugas yang 

sama diminta untuk berkumpul dan membentuk kelompok 

(kelompok ahli) (eksplorasi) 

f. Guru membantu siswa untuk membentuk kelompok ahli. (elaborasi) 

g. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, 

yaitu kelompok ahli A dengan materi gesekan sebagai sumber energi 

panas, ahli B matahari sebagai sumber energi panas, ahli C api 
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sebagai sumber energi panas, dan ahli D listrik sebagai sumber 

energi panas.(eksplorasi) 

h. Guru membimbing jalannya dikusi (elaborasi) 

i. Masing-masing anggota kelompok ahli diminta kembali pada 

kelompok asal untuk mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

j. Masing-masing anggota kelompok asal menyampaikan hasil 

diskusinya dengan kelompok ahli (eksplorasi) 

k. Masing-masing perwakilan kelompok diminta mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas (eksplorasi) 

l. Guru memberikan klarifikasi mengenai jawaban dari persoalan yang 

telah dibahas dengan menggunakan media visual (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

b. Guru memberikan evaluasi tentang materi yang telah dipelajari. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya. 

d. Salam penutup 

IX. Sumber belajar, Media, Alat dan Bahan 

1. Sumber belajar: 

a. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Heri Sulistyono 

b. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Poppy K Devi 

c. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Budi Wahyono 

d. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan S. Rositawaty 

2. Media Pembelajaran: 

Gambar 

3. Alat dan Bahan: 

a. Dua buah batu 

b. Kain 

c. Air 

d. Korek api 
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e. Lilin 

f. Heater (alat pemanas air) 

g. Sumber listrik 

X. Penilaian 

I. Prosedur penilaian 

a. Tes awal : Tidak ada 

b. Tes proses : Tertulis 

c.  Tes akhir : Tertulis 

II. Teknik penilaian 

a. Tes: Tes tertulis 

b. Non Tes: Unjuk kerja 

III. Instrumen penilaian 

a. Soal evaluasi 

b. Lembar pengamatan 

 

 

Semarang, 25 Maret 2015 
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LAMPIRAN 1 

MATERI AJAR 

ENERGI PANAS 

 

Matahari merupakan sumber energi panas. Panas disebut juga kalor. Panas 

suatu benda dapat diukur dengan termometer. Panas merupakan bentuk energi 

yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda. Energi Panas adalah energi 

yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Semua yang dapat menghasilkan 

panas disebut sumber energi panas. 

Api yang menghasilkan panas, Lilin yang menyala menghasilkan panas. 

Gesekan antara dua benda merupakan sumber energi panas. Dua telapak tangan 

yang saling digesekkan juga menghasilkan panas. itulah sebabnya, orang yang 

kedinginan akan merasakan lebih hangat jika kedua telapak tangannya saling 

digesekkan. 

Saat ini, jika kita membutuhkan api, kita tinggal menggesekkan batang 

korek api atau menyalakan pemantik api otomatis. Pada zaman dulu, orang 

membuat api dengan cara menggosok-gosokkan dua batu. Dua batu yang 

digosokkan akan menghasilkan panas. Lama-kelamaan, dari antara kedua batu 

terpercik api yang digunakan untuk membakar dedaunan dan kayu kering. Cara 

membuat api dari gesekan dua batu ini juga dapat dilakukan saat orang dalam 

keadaan darurat, misalnya orang tersesat di hutan. Sesungguhnya, alam telah 

menyediakan sumber energi panas yang sangat besar dan tidak akan habis. 

Sumber energi panas bumi adalah matahari. Bumi kita menjadi hangat 

karena adanya panas matahari yang setiap hari memancar ke bumi. Suhu udara 

pada atmosfer bumi merupakan suhu yang sesuai untuk kelangsungan kehidupan 

semua makhluk hidup di bumi. Perputaran air atau siklus air di bumi terjadi 

karena adanya panas matahari. Perubahan musim yang terjadi di belahan bumi 

utara dan selatan juga dipengaruhi oleh matahari. Kita dapat mengeringkan 

pakaian dengan memanfaatkan energi panas matahari. Panas matahari juga 

dimanfaatkan untuk mengeringkan makanan seperti krupuk, gaplek, garam dan 

lain-lain. Di zaman sekarang ini, teknologi pemanfaatan energi panas matahari 
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terus berkembang, salah satunya dengan mengumpulkan panas matahari untuk 

memanaskan rumah-rumah modern yang banyak terdapat di daerah perkotaan. 

A. Energi Panas di Sekitar Kita 

Ketika berjemur pada pagi hari, apa yang kamu rasakan? Dari mana panas 

yang terasa olehmu? Matahari merupakan sumber energi panas. Panas disebut 

juga kalor. Panas suatu benda dapat diukur dengan termometer. Pernahkah kamu 

sakit panas? Berapa derajat celcius suhu tubuhmu? Panas merupakan bentuk 

energi yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda. Apa lagi yang 

merupakan sumber energi panas, dan bagaimana sifat-sifat energi panas? 

Sumber Energi Panas 

Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Untuk memanaskan 

badanmu yang kedinginan, kamu dapat berjemur. Panas diperoleh dari matahari. 

Bagaimana air panas di rumahmu diperoleh? Air panas bisa diperoleh dengan cara 

memanaskannya di atas kompor. Sekarang ini memanaskan air dapat juga dengan 

menggunakan pemanas listrik “Dispenser”. Sumber energi panas dapat diperoleh 

dari matahari, api, listrik, juga dari gesekan. Banyak pekerjaan sehari-hari yang 

memanfaatkan energi panas dari matahari, api, dan listrik. 

a) Matahari Sebagai Sumber Energi Panas 

Dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari juga digunakan untuk alat 

pemanas yang biasanya diletakkan di atap rumah atau hotel. Selain itu, pakaian 

yang kita pakai dapat kering sehabis dicuci karena adanya energi panas yang 

dihasilkan oleh matahari. Energi panas juga digunakan oleh petani untuk 

menjemur hasil panennya. 

Menjemur pakaian, mengeringkan padi, dan benda basah lainnya 

memanfaatkan panas dari matahari. Garam dibuat melalui penguapan air laut oleh 

sinar matahari.  

b) Api Sebagai Sumber Energi Panas 

Untuk menghangatkan badan pada malam hari, sejak zaman dahulu orang 

suka memanfaatkan panas dari api. Api digunakan pula untuk memasak makanan, 

mendidihkan air atau membakar logam untuk melelehkannya. Dahulu, api 

diperoleh dengan cara membakar kayu kering atau ranting-ranting pohon. 
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Sekarang Untuk memunculkan api, kamu membutuhkan bahan bakar dan udara. 

Bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu bakar, minyak tanah, dan gas. 

Selain bahan bakar, udara juga diperlukan karena tanpa udara, api akan mati. Api 

dapat dimunculkan dari korek api dan batu api. Batu api biasanya dipasangkan 

pada pemantik. 

c) Gesekan Sebagai Sumber Energi Panas 

Pernahkah kamu menyentuh ban mobil yang baru berhenti? Jika kamu 

pegang ban akan terasa panas atau hangat. Panas tersebut timbul karena ban 

bergesekan dengan jalan. Ketika kamu memegang papan setelah digesek, kamu 

pasti merasakan panas. Panas timbul karena gesekan yang terus-menerus. Makin 

kasar permukaan benda yang digesekkan, makin cepat pula panas timbul. Satu hal 

yang perlu diperhatikan. Pemberian cairan atau pelumas pada permukaan benda 

menyebabkan lambannya timbul panas. 

d) Listrik Sebagai Sumber Energi Panas 

Di rumah-rumah yang sudah terpasang aliran listrik, energi panas banyak 

diperoleh melalui alat-alat listrik. Coba perhatikan alat-alat listrik berikut. Adakah 

di rumahmu? Memperoleh energi panas dari listrik sangat praktis. Nasi dapat 

hangat terus jika disimpan di “Magic Jar”. Di Negara-negara yang mengalami 

musim dingin, di rumah-rumah dipasang pemanas ruangan dari listrik, tungku 

pemanas dengan kayu bakar sudah jarang digunakan. 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA MEDIA 

Gambar 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA 

Kelas/Semester : 

Nama anggota kelompok:  

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

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

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

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

5................................................  ( ) 

Petunjuk: 

1. Cermatilah tugas yang ada pada lembar kerja! 

2. Bagilah tugas pada masing-masing anggota kelompok untuk berdiskusi 

dengan kelompok ahli! 

3. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dalam kelompok ahli! 

4. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli kembalilah ke kelompok 

asal untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok ahli! 

5. Presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas! 

 

SUMBER ENERGI PANAS 

A. PERCOBAAN 1 

Tujuan Percobaan  
Menemukan sumber energi panas 

Alat dan Bahan 

1. Tangan 

2. Dua buah batu 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Coba gesekkan kedua telapak tanganmu selama kurng lebih 3 menit! 

 

2. Setelah itu, letakkan kedua telapak tanganmu ke dahimu atau dahi 

temanmu. Apa yang kalian rasakan? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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3. Ambillah dua buah batu! 

4. Gesekkan kedua buah batu selama kurang lebih 3 menit! 

 
5. Pegang bagian permukaan batu yang bergesekan, apa yang kalian rasakan? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

B. PERCOBAAN 2 

Tujuan Percobaan  
Menemukan sumber energi panas 

Alat dan Bahan 

1. Kain 

2. Air 

3. Panas matahari 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Basahi kain dengan air. 

2. Letakkan kain basah tersebut di bawah panas matahari selama kurang 

lebih 5 menit! 

 
3. Setelah itu, ambil kembali kain yang telah diletakkan dibawah panas 

matahari. Apakah yang terjadi pada kain itu? perubahan apakah yang 

terjadi? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

C. PERCOBAAN 3 

Tujuan Percobaan  
Menemukan sumber energi panas 

Alat dan Bahan 
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1. Korek api 

2. Lilin 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. 

   
2. Dekatkan beberapa anggota tubuhmu beberapa saat disekitar lilin yang 

telah menyala. 

3. Setelah itu, apakah yang kalian rasakan? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

D. PERCOBAAN 4 

Tujuan Percobaan  
Menemukan sumber energi panas 

Alat dan Bahan 

1. Heater (alat pemanas air) 

2. Sumber listrik 

3. Air 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Masukkan sedikit air ke dalam hitter (alat pemanas). 

 
2. Sambungkan heater dengan sumber listrik. 

3. Tunggu selama kurang lebih 5 menit. 

4. Setelah itu, amati perubahan apakah yang terjadi pada air di dalam heater? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan berberapa percobaan yang telah kalian lakukan bersama kelompok 

ahli, apa sajakah telah kalian ketahui tentang energy panas? Dan dari mana 

sajakah energi panas dapat diperoleh? Coba jelaskan! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................  
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LAMPIRAN 4 

 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA 

Kriteria Bagus sekali bagus cukup Berlatih lagi 

Menjawab 

pertanyaan 

Seluruh 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar 
(4) 

Setengah atau 
lebih 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar  
(3) 

Kurang dari 
setengah 
dijawab 
dengan benar 
(2) 

Tidak ada 
jawaban yang 
benar 
(1) 

Menulis kesimpulan 

hasil diskusi 

Kesimpulan 
ditulis secara 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai 
dengan hasil 
percobaan, dan 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(4) 

Kesimpulan 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(3) 

 

Kesimpulan 
tidak runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(2 ) 

Kesimpulan 
tidak runtut, isi 
kesimpulan 
tidak sesuai 
dengan hasil 
percobaan, 
dan tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada 
(1) 

Keterampilan 
mengkomunikasikan 
hasil. 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, serta 
pemilihan 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 

(2) 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1,5) 

Penjelasan 
kurang 
difahami, suara 
kurang lantang 
dan jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai/ 
tidak sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1) 

Penjelasan 
sulit difahami, 
suara kurang 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan kata 
tidak sesuai 
dengan 
bahasa 
Indonesia 
baku 
(0,5) 

 
 

Catatan : Centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya. 

No. indikator Aspek Jumlah soal Nomor soal 

1.  
8.1.1Mendeskripsikan 

pengertian energi panas 
C1 3 A1, B1, B4 

2. 
8.1.2Membuktikan contoh 

sumber energi panas 
C6 4 

A3, A4, B3, 

B5 

3. 
8.1.3Menyebutkan sumber-

sumber energi panas. 
C1 3 A2, A5, B2 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI 

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

benar! 

1. Panas merupakan bentuk . . . . 

a. gaya c. usaha 

b. energi d. kerja 

2. Energi panas yang paling utama berasal dari .... 

a. makanan c. air 

b. minyak bumi d. matahari 

3. Zaman dahulu orang membuat api dari batu dan kayu yang digesekkan terus-

menerus sebab . . . . 

a. batu merupakan sumber energi panas 

b. kayu merupakan penghasil api 

c. gesekan merupakan sumber energi panas 

d. gesekan merupakan sumber api 

4. Benda penghasil api dengan cara digesekkan adalah . . . . 

a. korek api c. LPG 

b. petasan d. bensin 

5. Alat rumah tangga berikut menghasilkan energi panas, kecuali . . . . 

a. setrika c. magic jar 

b. kompor listrik d. termos 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan panas? 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan sumber-sumber energi panas! 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 3 kegunaan dari energi panas dalam kehidupan sehari-hari! 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan alat-alat rumah tangga yang dapat menghasilkan panas! 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Mengapa air yang dimasukkan kedalam heater dapat panas dan mendidih? 

Jelaskan! 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 7 

KUNCI JAWABAN 

A. PILIHAN GANDA 

1. B 

2. D 

3. C 

4. A 

5. D 

B. URAIAN 

1. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan atau menurunkan 

suhu benda 

2. Matahari, api, gesekan benda, listrik 

3. mengeringkan baju, memasak, dsb (kebijakan guru) 

4. setrika, magic jar, kompor, dsb (kebijakan guru)  

5. karena adanya aliran listrik yang dapat diubah menjadi anergi panas 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI 

 

Skor A = betul x 2 

Skor B = betul x 4 

Skor keseluruhan = skor A + skor B 

Nilai = 
                

  
       

Skor maksimal = 30 

Nilai maksimal = 
  

  
       

= 100 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS II 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Program  : IV / SEKOLAH DASAR 

Semester : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator 

Penilaian 

Alokasi Waktu Sumber/ Bahan/ Alat 
Jenis Tagihan Bentuk Instrumen 

8.1Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang terdapat 

di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya 

Perpindahan panas: 

konduksi, konveksi, 

dan radiasi 

 

 Menyebutkan 

macam-macam 

perpindahan 

panas 

 Membedakan 

antara konduksi, 

konveksi, dan 

radiasi 

 Membuktikan 

adanya 

perpindahan 

energi panas 

dengan percobaan 

sederhana 

8.1.4 Menyebutkan 

macam-macam 

perpindahan panas 

8.1.5 Membedakan 

antara konduksi, 

konveksi, dan radiasi 

8.1.6 Membuktikan 

adanya perpindahan 

energi panas 

Tugas Individu dan 

Kelompok 

Soal Uraian 

Laporan 

2 x 35 menit 

(1 pertemuan) 

Media:  

Gambar 

 

Sumber: 

 Depdiknas.2007. 

Standar Isi 

untuk 

SD/MI.Jakarta: 

Depdiknas 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Heri Sulistyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Poppy K Devi 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 
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SD/MI karangan 

Budi Wahyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

S. Rositawaty 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah                       : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran          : IPA 

Kelas/Semester           : IV/II 

Alokasi Waktu           : 2 x ´ 35 Menit (1 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar sifat-sifatnya. 

III. Indikator 

8.1.4 Menyebutkan macam-macam perpindahan panas 

8.1.5 Membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi 

8.1.6 Membuktikan adanya perpindahan energi panas 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan pengamatan media visual tentang perpindahan energi panas, 

siswa dapat menyebutkan macam-macam perpindahan panas dengan 

tepat. 

2. Dengan membaca materi prepindahan eneri panas, siswa dapat 

membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. 

3. Melalui percobaan sederhana tentang prepindahan eneri panas, siswa 

dapat membuktikan adanya prepindahan eneri panas secara radiasi, 

konduksi, dan konveksi dengan benar. 

V. Karakter yang Diharapkan 

Berani, kerjasama, teliti, bertanggung jawab, percaya diri, ingin tahu. 
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VI. Materi Pokok 

Perpindahan panas: konduksi, konveksi, dan radiasi 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode: 

Diskusi, penugasan, tanya jawab. 

2. Model pembelajaran: 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. Adapun tanya 

jawabnya adalah sebagai berikut: “Anak-anak, pernahkan kalian 

berdiri di bawah terik matahari? Apa yang kalian rasakan? 

Bagaimanakah hal ini bisa terjadi?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru menyajikan gambaran sekilas tentang perpindahan energi 

panas. (elaborasi) 

b. Siswa menyimak penjelasan guru dengan menggunakan media visual 

tentang materi perpindahan energi panas. (eksplorasi) 

c. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang 

disebut kelompok asal. (elaborasi) 

d. Guru memberikan tugas (LKK) pada kelompok asal dengan setiap 

anggota kelompok mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 

e. Setiap siswa dari masing-masing kelompok asal dengan tugas yang 

sama diminta untuk berkumpul dan membentuk kelompok 

(kelompok ahli) (eksplorasi) 

f. Guru membantu siswa untuk membentuk kelompok ahli. (elaborasi) 
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g. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugasnya, yaitu kelompok 

ahli A dan D dengan materi konduksi, ahli B konveksi, dan ahli C 

radiasi.(eksplorasi) 

h. Guru membimbing jalannya dikusi (elaborasi) 

i. Masing-masing anggota kelompok ahli diminta kembali pada 

kelompok asal untuk mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

j. Masing-masing anggota kelompok asal menyampaikan hasil 

diskusinya dengan kelompok ahli (eksplorasi) 

k. Masing-masing perwakilan kelompok diminta mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas (eksplorasi) 

l. Guru memberikan klarifikasi mengenai jawaban dari persoalan yang 

telah dibahas dengan menggunakan media visual (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

b. Guru memberikan evaluasi tentang materi yang telah dipelajari. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya. 

d. Salam penutup 

IX. Sumber belajar, Media Pembelajaran, alat dan bahan  

1. Sumber: 

a. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Heri Sulistyono 

b. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Poppy K Devi 

c. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Budi Wahyono 

d. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan S. Rositawaty 

2. Media Pembelajaran: 

Gambar 

3. Alat dan Bahan: 

a. Gelas 

b. Sendok 

c. Air panas 
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d. Es batu 

e. Korek api 

f. lilin 

g. Penyangga lilin 

h. mentega 

X. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Tes awal : Tidak ada 

b. Tes proses : Tertulis 

c.  Tes akhir : Tertulis 

2. Teknik penilaian 

a. Tes: Tes tertulis 

b. Non Tes: Unjuk kerja 

3. Instrumen penilaian 

a. Soal evaluasi 

b. Lembar pengamatan 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 
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MATERI AJAR 

PERPINDAHAN PANAS 

 

Seperti halnya energi lain, panas tidak dapat dilihat. Akan tetapi, panas 

dapat dibuktikan dan dirasakan keberadaannya. Cobalah kamu sentuh leher dan 

keningmu dengan punggung tanganmu. Tentu kamu dapat merasakan hangat 

tubuhmu. Selain itu, energi panas juga dapat berpindah. Panas dapat berpindah 

atau merambat melalui tiga cara, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. 

a. Radiasi 

Setiap hari kita dapat merasakan panasnya cahaya matahari yang terpancar 

pada tubuh kita. Panas yang terpancar tersebut sampai ke bumi tanpa melalui zat 

perantara. Panas yang merambat langsung tanpa melalui zat perantara dikenal 

dengan radiasi. 

Radiasi panas terbesar yang dapat 

kita rasakan adalah radiasi yang dihasilkan 

oleh matahari. Oleh karena itu, matahari 

merupakan sumber energi panas utama 

dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-

hari, kamu juga dapat menemukan peristiwa 

yang berhubungan dengan radiasi. Pada saat 

kamu berada di bawah lampu yang cukup terang tentunya kamu akan merasakan 

hangat. Selain itu ketika kamu berada dekat dengan kompor yang sedang menyala 

tentu kamu juga akan merasakan panas. Panas tersebut dapat terasa tanpa melalui 

perantara. 

b. Konduksi 

Kamu tentu pernah meyentuh sendok yang berada di 

dalam air teh panas yang kamu buat. Apa yang kamu 

rasakan pada ujung sendok tersebut? Kamu akan merasakan 

bahwa ujung sendok menjadi hangat. 
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Hal ini disebabkan karena terjadinya 

perpindahan panas dari air teh panas melalui 

sendok. Perambatan panas yang terjadi pada 

sendok ini disebut dengan konduksi. Konduksi 

merupakan perambatan panas tanpa disertai 

perpindahan zat perantaranya. 

c. Konveksi 

Konveksi merupakan perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat 

perantaranya, misalnya air yang panas akan bergerak naik. Pada kegiatan tersebut, 

serbuk gergaji sebelum air mendidih terlihat mengambang di atas permukaan air. 

Setelah air mendidih, serbuk gergaji tersebut melayang-layang secara bergantian. 

Gerakan serbuk gergaji ini menunjukkan 

terjadinya perpindahan panas di dalam air. 

Pada kegiatan ini ketika air bagian bawah di 

panasi, air tersebut akan memiliki massa jenis 

yang semakin kecil. Sehingga air panas akan 

terdesak ke atas karena air dingin di atas 

memiliki massa jenis lebih besar. Sedangkan air dingin akan bergerak ke bawah. 

Sehingga, pada konsep perpindahan kalor secara konveksi ini, menunjukkan 

bahwa penghantar kalor berupa zat cair ikut berpindah. 

Contoh lain yaitu pada peristiwa air panas yang ditambahkan es batu, 

maka air yang berada di dasar gelas lebih panas kemudian memuai sehingga 

menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Bagian bawah yang kosong ini kemudian 

diisi oleh partikel air yang lebih dingin, demikian seterusnya. 

Dengan kata lain perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan 

panas yang disertai dengan perpindahan benda. Perpindahan kalor secara konveksi 

terjadi karena adanya  perbedaan massa jenis dalam zat tersebut.  
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LAMPIRAN 2 

RENCANA MEDIA 

 

Gambar 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA 

Kelas/Semester : 

Nama anggota kelompok:  

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

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

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

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

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

 

Petunjuk: 

1. Cermatilah tugas yang ada pada lembar kerja! 

2. Bagilah tugas pada masing-masing anggota kelompok untuk berdiskusi 

dengan kelompok ahli! 

3. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dalam kelompok ahli! 

4. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli kembalilah ke kelompok 

asal untuk memnuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok ahli! 

5. Presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas! 

 

PERPINDAHAN PANAS 

A. PERCOBAAN 1 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan panas (konduksi) 

Alat dan Bahan 

1. Gelas 

2. Sendok 

3. Air panas 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Masukkan air panas ke dalam gelas. 

2. Kemudian masukkan sendok ke dalam gelas yang telah diisi air panas. 

3. Lakukan kurang lebih selama kurang lebih 3 menit. 
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4. Setelah itu, pegang sendok dengan tanganmu. Apakah yang kalian 

rasakan? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat energi panas dari 

percobaan ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

B. PERCOBAAN 2 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan panas (konveksi) 

Alat dan Bahan 

1. Es batu 

2. Air panas 

3. Gelas 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Masukkan air panas ke dalam gelas 

2. Kemudian, masukkan es batu berwarna ke dalam gelas yang telah diisi 

dengan air panas. 

 
3. Amati perubahan yang terjadi! Apa yang dapat kamu simpulkan tentang 

sifat energi panas dari percobaan ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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C. PERCOBAAN 3 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan panas (radiasi) 

Alat dan Bahan 

1. Korek api 

2. lilin 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. 

2. Dekatkan beberapa anggota tubuhmu beberapa saat disekitar lilin yang 

telah menyala. 

 
3. Setelah itu, apakah yang kalian rasakan? Apa yang dapat kamu simpulkan 

tentang sifat energi panas dari percobaan ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

D. PERCOBAAN 4 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan panas (konduksi) 

Alat dan Bahan 

a. Lilin 

b. Korek api 

c. Sendok 

d. Gelas 

e. Tatakan lilin 

f. mentega 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Susunlah alat dan bahan seperti pada gambar 
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2. Letakkan mentega diatas sendok kemudian nyalakan lilin. 

3. Tunggu beberapa saat, perhatikan perubahan yang terjadi pada mentega! 

4. Apakah yang terjadi pada mentega tersebut? 

........................................................................................................................ 

5. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat energi panas dari percobaan 

ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan bersama kelompok ahli, 

bagaimanakah panas dapat berpindah? Coba jelaskan! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................... 
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LAMPIRAN 4 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA 

Kriteria Bagus sekali bagus cukup Berlatih lagi 

Menjawab 

pertanyaan 

Seluruh 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar 
(4) 

Setengah atau 
lebih 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar  
(3) 

Kurang dari 
setengah 
dijawab 
dengan benar 
(2) 

Tidak ada 
jawaban yang 
benar 
(1) 

Menulis kesimpulan 

hasil diskusi 

Kesimpulan 
ditulis secara 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai 
dengan hasil 
percobaan, dan 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(4) 

Kesimpulan 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(3) 

 

Kesimpulan 
tidak runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(2 ) 

Kesimpulan 
tidak runtut, isi 
kesimpulan 
tidak sesuai 
dengan hasil 
percobaan, 
dan tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada 
(1) 

Keterampilan 
mengkomunikasikan 
hasil. 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, serta 
pemilihan 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 

(2) 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1,5) 

Penjelasan 
kurang 
difahami, suara 
kurang lantang 
dan jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai/ 
tidak sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1) 

Penjelasan 
sulit difahami, 
suara kurang 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan kata 
tidak sesuai 
dengan 
bahasa 
Indonesia 
baku 
(0,5) 

 
 

Catatan : Centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya. 

No. indikator Aspek Jumlah soal Nomor soal 

1.  
8.1.4Menyebutkan macam-

macam perpindahan panas 
C1 2 A2, B1 

2. 

8.1.5Membedakan antara 

konduksi, konveksi, dan 

radiasi 

C2 4 
A3, A4, B2, 

B4 

3. 
8.1.6Membuktikan adanya 

perpindahan energi panas. 
C6 4 

A1, A5, B3, 

B5 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI 

 

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

benar! 

1. Proses sampainya panas Matahari ke Bumi terjadi secara .... 

a. konduksi  c. radiasi 

b. konveksi  d. interaksi 

2. Panas dapat berpindah dengan cara berikut ini, kecuali .... 

a. radiasi   c. konduksi 

b. konveksi  d. asimilasi 

3. Panas yang merambat langsung tanpa melalui zat perantara dikenal dengan 

sebutan .... 

a. radiasi   c. konveksi 

b. konduksi  d. aliran 

4. Serbuk gergaji yang berada dalam air yang mendidih terlihat melayang-layang 

secara bergantian. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan panas secara .... 

a. radiasi   c. konveksi 

b. konduksi  d. langsung 

5. Perpindahan panas dengan melalui zat perantara disebut .... 

a. radiasi   c. konveksi 

b. konduksi  d. konstruksi 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Sebutkan cara perpindahan panas yang dapat terjadi! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apa yang dimaksud dengan konveksi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Pada saat mengaduk teh panas maka sendok yang digunakan akan ikut menjadi 

panas jika dipegang. Disebut apakah peristiwa tersebut? Coba jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah yang dimaksud dengan radiasi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan kegiatan sehari-hari yang merupakan penerapan perpindahan panas 

secara radiasi! 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

LAMPIRAN 7 

KUNCI JAWABAN 

A. PILIHAN GANDA 

1. C 

2. D 

3. A 

4. C 

5. B 

B. URAIAN 

1. konduksi, konveksi, radiasi 

2. Konveksi merupakan perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat 

perantaranya 

3. konduksi, dibuktikan dengan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang 

berisi air panas, maka beberapa saat kemudian sendok juga akan ikut panas. 

Panas dari teh merambat dan berpindah pada sendok. Hal ini menunjukkan 

bahwa panas dapat merambat melalui zat perantara tanpa perpindahan zat 

perantaranya. 

4.  Panas yang merambat langsung tanpa melalui zat perantara 

5. Api unggun, menjemur pakaian, menjemur gabah padi, berada didekat 

kompor yang sedang menyala 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI 

 

Skor A = betul x 2 

Skor B = betul x 4 

Skor keseluruhan = skor A + skor B 

Nilai = 
                

  
       

Skor maksimal = 30 

Nilai maksimal = 
  

  
       

= 100 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS III 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Program  : IV / SEKOLAH DASAR 

Semester : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator 

Penilaian 

Alokasi Waktu Sumber/ Bahan/ Alat 
Jenis Tagihan Bentuk Instrumen 

8.1Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang terdapat 

di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya 

 Pengertian energi 

bunyi 

 sumber-sumber 

energi bunyi 

 perambatan bunyi 

 Mendeskripsikan 

pengertian energi 

bunyi 

 Menyebutkan 

sumber-sumber 

bunyi 

 Mendeskripsikan 

berbagai 

peramabatan 

bunyi dengan 

pecobaan 

sederhana 
 

8.1.7Mendeskripsikan 

pengertian energi bunyi 

8.1.8 Menyebutkan 

sumber-sumber bunyi 

8.1.9Mendeskripsikan 

berbagai peramabatan 

bunyi 
 

Tugas Individu dan 

Kelompok 

Soal Uraian 

Laporan 

2 x 35 menit 

(1 pertemuan) 

Media:  

Gambar 

 

Sumber: 

 Depdiknas.2007. 

Standar Isi 

untuk 

SD/MI.Jakarta: 

Depdiknas 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Heri Sulistyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

Poppy K Devi 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 
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SD/MI karangan 

Budi Wahyono 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI karangan 

S. Rositawaty 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 

Sekolah                       : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran          : IPA 

Kelas/Semester           : IV/II 

Alokasi Waktu           : 2 x ´ 35 Menit (1 pertemuan) 

 

X. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar sifat-sifatnya. 

4. Indikator 

8.1.7 Mendeskripsikan pengertian energi bunyi 

8.1.8 Menyebutkan sumber-sumber bunyi 

8.1.9 Mendeskripsikan berbagai peramabatan bunyi 

5. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan pengamatan media visual tentang energi bunyi, siswa dapat 

mendeskripsikan pengertian energi bunyi dengan tepat. 

2. Dengan pengamatan media visual tentang energi bunyi, siswa dapat 

menyebutkan sumber-sumber bunyi dengan benar. 

3. Melalui percobaan sederhana tentang perambatan bunyi, siswa dapat 

mendeskripsikan berbagai peramabatan bunyi dengan tepat. 

6. Karakter yang Diharapkan 

Berani, kerjasama, teliti, bertanggung jawab, percaya diri, ingin tahu. 

7. Materi Pokok 

Energi bunyi, sumber-sumber energy bunyi, dan perambatan bunyi 
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8. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode: 

Diskusi, penugasan, tanya jawab. 

2. Model pembelajaran: 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

9. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Berdoa 

c. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. Adapun tanya 

jawabnya adalah sebagai berikut: “Anak-anak, coba sekarang kalian 

pukul meja kalian dengan menggunakan pensil, apa yang terjadi?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru menyajikan gambaran sekilas tentang energy bunyi, sumber-

sumber energy bunyi, serta perambatannya dengan media visual. 

(elaborasi) 

b. Siswa menyimak penjelasan guru tentang materi energy bunyi, 

sumber-sumber energy bunyi, serta perambatannya dengan 

menggunakan media visual. (eksplorasi) 

c. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang 

disebut kelompok asal. (elaborasi) 

d. Guru memberikan tugas (LKK) pada kelompok asal dengan setiap 

anggota kelompok mendapat tugas yang berbeda (eksplorasi) 

e. Setiap siswa dari masing-masing kelompok asal dengan tugas yang 

sama diminta untuk berkumpul dan membentuk kelompok 

(kelompok ahli) (eksplorasi) 

f. Guru membantu siswa untuk membentuk kelompok ahli. (elaborasi) 
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g. Kelompok ahli berdiskusi sesuai dengan tugasnya, yaitu kelompok 

ahli A dengan materi bunyi berasal dari benda bergetar, ahli B bunyi 

merambat melalui benda padat, ahli C bunyi merambat melalui 

benda cair, dan ahli D bunyi merambat melalui udara (eksplorasi) 

h. Guru membimbing jalannya dikusi (elaborasi). 

i. Masing-masing anggota kelompok ahli diminta kembali pada 

kelompok asal untuk mendiskusikan hasil akhir (eksplorasi) 

j. Masing-masing anggota kelompok asal menyampaikan hasil 

diskusinya dengan kelompok ahli (eksplorasi) 

k. Masing-masing perwakilan kelompok diminta mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas (eksplorasi) 

l. Guru memberikan klarifikasi mengenai jawaban dari persoalan yang 

telah dibahas dengan menggunakan media visual (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

b. Guru memberikan evaluasi tentang materi yang telah dipelajari. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya. 

d. Salam penutup 

10. Sumber belajar, Media pembelajaran, alat dan bahan 

1. Sumber: 

a. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Heri Sulistyono 

b. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Poppy K Devi 

c. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan Budi Wahyono 

d. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI karangan S. Rositawaty 

2. Media Pembelajaran: 

Gambar 

3. Alat dan bahan 

a. Kaleng bekas 

b. Pasir 
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c. Karet 

d. Pensil 

e. Kaleng bekas (2 buah) 

f. Tali (300 cm) 

g. Paku 

h. Air 

i. Ember 

j. Dua buah batu 

k. Peluit 

l. Castanget 

11. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Tes awal : Tidak ada 

b. Tes proses : Tertulis 

c.  Tes akhir : Tertulis 

2. Teknik penilaian 

a. Tes: Tes tertulis 

b. Non Tes: Unjuk kerja 
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3. Instrumen penilaian 

a. Soal evaluasi 

b. Lembar pengamatan 

 

Semarang, 1 April 2015 
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LAMPIRAN 1 

MATERI AJAR 

ENERGI BUNYI 

 

Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi yang 

dihasilkan oleh sumber bunyi ada yang keras, ada pula yang lemah. Hal ini 

bergantung pada kekuatan dari sumber bunyi tersebut. 

1. Sumber Bunyi yang Terdapat di Lingkungan Kita 

Dalam kehidupan kita banyak sumber bunyi yang dapat kita temukan. Sumber 

bunyi yang paling mudah tentunya adalah alat musik. Gitar, piano, gendang, 

angklung, biola, suling, dan lainnya. Untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan, 

masing masing alat musik tersebut memilki cara tersendiri. Gitar dan bas akan 

menghasilkan bunyi apabila dipetik. Biola menghasilkan bunyi dengan cara 

digesek. Gitar dan biola dapat menghasilkan bunyi karena adanya senar atau 

dawai. Bergetarnya senar dan dawai pada biola dan gitar akan menghasilkan 

bunyi yang diinginkan. 

2. Bunyi Dihasilkan Dari Benda yang Bergetar 

Bunyi yang kita dengar dari sumber bunyi sebenarnya dapat didengar karena 

adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Pada saat angklung kita gerakkan 

maka akan diperoleh bunyi. Tetapi, jika angklung tersebut didiamkan maka 

angklung tidak dapat mengeluarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, pita suara 

yang ada di dalam tenggorokan juga bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa benda 

yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat 

pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan. 

3. Perambatan Bunyi 

Bunyi dapat kita dengar dari sumber bunyi karena adanya rambatan. Rambatan 

tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. 

Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan uraian berikut ini! 

a. Bunyi merambat melalui zat padat 
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Apabila kita sedang berjalan di atas rel, kita dapat mendengar bunyi kereta yang 

bergerak dengan cara mendekatkan telinga kita pada rel tersebut. Hal ini 

disebabkan karena bunyi kereta api tersebut mengalami perambatan melalui rel 

yang merupakan zat padat 

b. Bunyi merambat melalui zat cair 

Selain dapat merambat melalui zat atau benda padat, bunyi juga dapat merambat 

melalui zat cair. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tinggal di tepi sungai 

dapat mendengar suara kereta api yang lewat. Walaupun tempatnya jauh dari 

tempat tinggal orang-orang tersebut. Karena bunyi dapat merambat melalui air 

sungai. 

c. Bunyi merambat melalui udara 

Udara merupakan perantara yang dapat menyebabkan bunyi dapat kita dengar. 

Kita dapat mendengar bunyi bel yang ada di sekolah karena bunyi tersebut 

merambat melalui udara dan sampailah ke telinga kita. Bunyi tidak dapat 

merambat di dalam ruangan yang hampa udara. 

d. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap 

Apabila mengenai benda yang permukaannya cukup keras, bunyi akan 

dipantulkan. Pernahkah kamu berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi 

oleh tembok? Jika kamu berteriak di dalam ruangan tersebut maka suara kita 

seolah-olah ada yang menirukan. Hal ini disebabkan karena suara yang keluar 

akan dipantulkan oleh dinding sehingga menimbulkan gaung. Gaung merupakan 

pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Lain halnya ketika kita ber-teriak di 

depan tebing yang cukup jauh jaraknya. Maka suara yang dipantulkan oleh tebing 

terdengar seperti suara aslinya. Pantulan bunyi seperti ini dikenal dengan gema. 

Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai 

dibunyikan. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap oleh benda. 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA MEDIA 

 

Gambar 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA 

Kelas/Semester : 

Nama anggota kelompok:  

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

 

Petunjuk: 

1. Cermatilah tugas yang ada pada lembar kerja! 

2. Bagilah tugas pada masing-masing anggota kelompok untuk berdiskusi 

dengan kelompok ahli! 

3. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dalam kelompok ahli! 

4. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli kembalilah ke kelompok 

asal untuk memnuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok ahli! 

5. Presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas! 

 

ENERGI BUNYI 

A. PERCOBAAN 1 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar.  

Alat dan Bahan 

1. Kaleng bekas 

2. Pasir 

3. Karet 

4. Pensil 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Letakkan kaleng kosong di atas meja.  

2. Taburkan pasir di atas kaleng itu. 

3. Ambil sebatang pensil dan ikatkan karet pada salah satu ujungnya. 

4. Pukulkan ujung pensil yang diikat dengan karet itu pada kaleng. 
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5. Apakah kamu mendengar bunyi? 

........................................................................................................................ 

6. Apa yang terjadi pada pasir itu ketika kaleng dipukul? Coba jelaskan 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

B. PERCOBAAN 2 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat 

Alat dan Bahan 

1. Kaleng bekas (2 buah) 

2. Tali (300 cm) 

3. paku 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Lubangi bagian bawah kaleng. 

2. Ikatkan tali pada kedua kaleng tersebut melalui bagian belakang yang 

telah dilubangi. Agar mudah gunakan paku sebagai penahannya 

3. Tarik kedua gelas mineral tersebut bersama dengan temanmu sehingga 

talinya menjadi tegang. 

4. Dekatkan kaleng dengan telingamu, kemudian mintalah temanmu 

berbicara melalui kaleng yang ia pegang. 

 
5. Apakah kamu dapat mendengar apa yang diucapkan oleh temanmu?  

.......................................................................................................................

. 
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6. Jika kamu dapat mendengar suara temanmu, jelaskan alasannya! Begitu 

juga jika kamu tidak dapat mendengar suara temanmu,jelaskan alasannya! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

. 

7. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

C. PERCOBAAN 3 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat cair 

Alat dan Bahan 

1. Air 

2. Ember 

3. Dua buah batu 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

6. Masukkan air ke dalam ember. 

7. Masukan dua buah batu yang besarnya sama ke dalam ember yang telah 

berisi air tersebut. 

8. Di dalam air, benturkan kedua buah batu denga menggunakan tanganmu. 

Apakah kamu dapat mendengar suara atau bunyi ketika kedua batu 

tersebut berbenturan? 

 
9. Apakah kamu mendengar bunyi dari ketukan dua batu di dalam air 

tersebut? 

........................................................................................................................ 

10. Jika kamu dapat mendengar bunyi, jelaskan alasannya!  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

. 

11. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 



262 
 

262 
 

D. PERCOBAAN 4 

Tujuan Percobaan  
Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara.  

Alat dan Bahan 

1. Peluit 

2. Castanget 

Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini! 

1. Bunyikan peluit dan juga castanget dari luar kelasmu. Mintalah temanmu 

yang lain untuk mendengarkannya dari dalam kelas! 

2. Apakah kamu di dalam kelas dapat mendengar bunyi dari benda-benda 

tersebut? 

........................................................................................................................ 

3. Jika kamu dapat mendengar bunyi, jelaskan alasannya!  

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan bersama kelompok ahli, 

darimanakah bunyi berasal? Dan bagaimanasajakah cara bunyi agar bisa 

terdengar? Coba jelaskan! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................................................................. 
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LAMPIRAN 4 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA 

Kriteria Bagus sekali bagus cukup Berlatih lagi 

Menjawab 

pertanyaan 

Seluruh 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar 
(4) 

Setengah atau 
lebih 
pertanyaan 
dijawab dengan 
benar  
(3) 

Kurang dari 
setengah 
dijawab 
dengan benar 
(2) 

Tidak ada 
jawaban yang 
benar 
(1) 

Menulis kesimpulan 

hasil diskusi 

Kesimpulan 
ditulis secara 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai 
dengan hasil 
percobaan, dan 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(4) 

Kesimpulan 
runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(3) 

 

Kesimpulan 
tidak runtut, 
isi kesimpulan 
sesuai dengan 
hasil 
percobaan, 
namun tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada. 
(2 ) 

Kesimpulan 
tidak runtut, isi 
kesimpulan 
tidak sesuai 
dengan hasil 
percobaan, 
dan tidak 
sesuai dengan 
teori yang ada 
(1) 

Keterampilan 
mengkomunikasikan 
hasil. 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, serta 
pemilihan 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 

(2) 

Penjelasan 
mudah 
difahami, suara 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1,5) 

Penjelasan 
kurang 
difahami, suara 
kurang lantang 
dan jelas, 
pemilihan 
beberapa 
kata sesuai/ 
tidak sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia 
baku. 
(1) 

Penjelasan 
sulit difahami, 
suara kurang 
lantang dan 
jelas, 
pemilihan kata 
tidak sesuai 
dengan 
bahasa 
Indonesia 
baku 
(0,5) 

 

 

Catatan : Centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

sifat-sifatnya. 

No. indikator Aspek Jumlah soal Nomor soal 

1.  
8.1.7Mendeskripsikan 

pengertian energi bunyi 
C1 2 A1, B4 

2. 
8.1.8Menyebutkan sumber-

sumber bunyi 
C1 4 

A2, A3, B2, 

B5 

3. 

8.1.9Mendeskripsikan 

berbagai peramabatan 

bunyi 

C1 4 
A4, A5, B1, 

B3 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI 

 

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

benar! 

1. Bunyi dihasilkan oleh benda yang .... 

a. bergerak   c. berpindah 

b. bergetar   d. berputar 

2. Setiap benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut .... 

a. sumber bunyi 

b. energi bunyi 

c. alat bunyi 

d. asal bunyi 

3. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena sumber bunyi mengalami .... 

a. getaran   c. pendinginan 

b. pemuaian  d. perambatan 

4. Bunyi dapat merambat melalui perantara berikut ini, kecuali .... 

a. zat padat   c. udara 

b. zat cair   d. ruang hampa udara  

5. Suara bel sekolah terdengar dari jarak yang agak jauh karena suara bel 

merambat melalui . . . . 

a. tanah   c. udara  

b. air   d. ruang hampa 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Sebutkan perantara peramabatan bunyi yang kamu ketahui! 

...............................................................................................................................

. 

2. Sebutkan 3 benda yang dapat menjadi sumber bunyi! 

...............................................................................................................................

. 

3. Jelaskan perantara peramabatan bunyi yang terdapat pada gambar di bawah ini!  

 
...............................................................................................................................

. 

4. Dari percobaan 1, kamu dapat mendengar bunyi dan melihat pasir yang 

bergerak jika kaleng dipukul dengan pensil. Apa yang dapat kamu simpulkan 

dari peristiwa ini? 
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...............................................................................................................................

. 

5. Sebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan sebuah getaran sehingga dapat 

menimbulkan bunyi! 

...............................................................................................................................

. 

 

LAMPIRAN 7 

KUNCI JAWABAN 

A. PILIHAN GANDA 

1. B 

2. A 

3. A 

4. D 

5. C 

B. URAIAN 

1. benda padat, benda cair, udara 

2. bel sekolah, alat musik, dst. (kebijakan guru) 

3. gambar itu menunjukkan bunyi merambat melalui benda padat yaitu tali 

yang ditarik lurus antara gelas yang satu dengan gelas yang lain. 

4. pasir yang bergerak menunjukkan bahwa kaleng yang dipukul bergetar dan 

bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. 

5. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan, maupun 

gesekan. 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI 

 

Skor A = betul x 2 

Skor B = betul x 4 

Skor keseluruhan = skor A + skor B 

Nilai = 
                

  
       

Skor maksimal = 30 

Nilai maksimal = 
  

  
       

= 100 
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Lampiran 2 

Hasil Penelitian 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL KELAS IVB SDN KALIBANTENG KIDUL 01 KOTA 

SEMARANG 

Siklus I 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ANA 3 2 2 2 1 2 2 2 16 

2 AFH 3 2 1 2 2 3 2 3 18 

3 AR 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4 AAP 2 2 2 3 2 2 3 3 19 

5 AHEAN 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

6 AAS 3 3 3 2 2 2 3 4 22 

7 AGR 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

8 AAR 2 3 3 2 2 2 2 2 18 

9 BFF 4 3 2 2 2 3 3 4 23 

10 CAZPA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

11 DH 2 2 1 2 1 2 2 3 15 

12 EM 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

13 FAP 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

14 HRF 3 3 2 2 2 4 3 2 21 

15 JVS 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

16 KCMF 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

17 KAM 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

18 MASKD 3 2 1 2 1 2 2 3 16 

19 MA 2 2 1 2 1 3 3 2 16 

20 MID 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

21 MIG 2 2 2 3 2 2 2 3 18 

22 MIRD 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

23 NN 3 2 2 3 2 2 2 3 19 

24 PLCC 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

25 OYP 3 2 3 3 2 2 3 3 21 

26 RAN 2 2 2 2 2 2 4 3 19 

27 RV 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

28 RBAS 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

29 RNS 3 3 1 2 1 2 2 2 16 

30 RSD 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

31 RACP 2 3 1 2 1 2 2 2 15 

32 RZS 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

33 RS 2 2 1 2 1 2 2 2 14 

34 SAN 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

35 SS 2 2 1 2 1 2 2 2 14 



280 
 

280 
 

36 TKH 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

37 TAB 3 2 2 2 2 2 3 2 18 

38 VF 2 2 1 2 1 2 1 3 14 

39 VCA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

40 VNP 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

41 RGPA 3 2 1 2 2 2 2 2 16 

42 SGP 3 2 2 3 2 3 3 2 20 

43 ALA 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

jumlah 104 93 78 91 73 92 96 101 728 

rata-rata 2,42 2,16 1,81 2,12 1,70 2,14 2,23 2,35 16,93 

Kriteria  Cukup 

 

 

Semarang,  25 Maret 2015 

Observer 

 

 

……………………………. 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL KELAS IVB SDN KALIBANTENG KIDUL 01 KOTA 

SEMARANG 

Siklus II 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ANA 3 2 3 2 2 2 3 3 20 

2 AFH 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

3 AR 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

4 AAP 2 3 2 3 2 3 3 3 21 

5 AHEAN 3 2 2 3 2 3 2 3 20 

6 AAS 4 3 3 3 2 2 3 4 24 

7 AGR 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

8 AAR 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

9 BFF 4 3 3 2 3 4 3 4 26 

10 CAZPA 3 2 2 2 2 2 3 3 19 

11 DH 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

12 EM 3 2 2 2 2 2 3 3 19 

13 FAP 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

14 HRF 3 3 3 3 2 4 3 3 24 

15 JVS 3 2 2 2 2 2 3 4 20 

16 KCMF 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

17 KAM 2 2 2 3 2 2 3 3 19 

18 MASKD 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

19 MA 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

20 MID 2 2 2 2 2 2 2 4 18 

21 MIG 3 2 2 3 2 2 2 3 19 

22 MIRD 3 3 2 3 2 2 2 4 21 

23 NN 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

24 PLCC 3 3 3 3 2 2 4 3 23 

25 OYP 4 3 3 3 2 2 3 4 24 

26 RAN 2 2 2 3 3 2 4 3 21 

27 RV 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

28 RBAS 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

29 RNS 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

30 RSD 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

31 RACP 2 2 2 2 2 3 3 2 18 

32 RZS 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

33 RS 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

34 SAN 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

35 SS 3 2 2 2 2 2 3 3 19 
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36 TKH 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

37 TAB 4 3 3 2 3 2 3 3 23 

38 VF 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

39 VCA 3 2 2 2 3 2 3 3 20 

40 VNP 2 3 2 2 2 2 3 3 19 

41 RGPA 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

42 SGP 4 3 3 3 2 3 3 3 24 

43 ALA 3 2 2 2 2 2 3 3 19 

jumlah 123 100 96 100 91 96 110 131 847 

rata-rata 2,86 2,33 2,23 2,33 2,12 2,23 2,56 3,05 19,70 

Kriteria  Cukup 

 

 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

Observer 

 

 

……………………………. 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL KELAS IVB SDN KALIBANTENG KIDUL 01 KOTA 

SEMARANG 

Siklus III 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ANA 4 3 3 4 2 2 3 3 24 

2 AFH 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

3 AR 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

4 AAP 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

5 AHEAN 4 2 3 4 3 3 4 3 26 

6 AAS 4 4 4 4 3 2 3 4 28 

7 AGR 3 2 2 3 2 2 2 3 19 

8 AAR 3 3 3 3 2 2 3 3 22 

9 BFF 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

10 CAZPA 4 3 3 4 3 2 3 4 26 

11 DH 3 3 2 3 2 2 2 4 21 

12 EM 3 2 3 4 2 2 3 3 22 

13 FAP 4 3 2 3 2 2 3 3 22 

14 HRF 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

15 JVS 4 3 4 4 3 2 3 4 27 

16 KCMF 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

17 KAM 3 3 3 3 3 2 3 4 24 

18 MASKD 4 2 2 3 2 2 2 3 20 

19 MA 3 4 4 4 3 3 3 4 28 

20 MID 4 3 3 4 3 2 4 4 27 

21 MIG 3 2 2 3 2 2 2 3 19 

22 MIRD 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

23 NN 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

24 PLCC 3 4 3 3 3 2 4 3 25 

25 OYP 4 3 4 3 3 3 3 4 27 

26 RAN 4 3 4 4 3 3 4 3 28 

27 RV 3 3 2 3 2 2 3 3 21 

28 RBAS 3 2 3 2 2 2 3 3 20 

29 RNS 4 3 4 3 3 3 4 4 28 

30 RSD 3 3 3 2 3 2 3 3 22 

31 RACP 4 4 2 3 3 3 4 3 26 

32 RZS 4 3 3 2 2 2 3 3 22 

33 RS 3 2 2 2 2 2 2 3 18 

34 SAN 4 2 4 3 2 2 2 3 22 

35 SS 4 2 4 2 2 2 3 4 23 
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36 TKH 4 3 3 2 3 2 2 3 22 

37 TAB 4 3 4 2 3 3 4 4 27 

38 VF 2 3 3 3 2 2 3 3 21 

39 VCA 4 4 4 4 3 2 3 4 28 

40 VNP 4 3 3 3 2 2 3 4 24 

41 RGPA 3 3 2 2 2 2 2 3 19 

42 SGP 4 3 4 3 3 3 3 4 27 

43 ALA 4 3 4 3 2 2 3 4 25 

jumlah 154 128 135 136 110 101 128 146 1038 

rata-rata 3,58 2,98 3,14 3,16 2,56 2,35 2,98 3,40 24,14 

Kriteria  Baik 

 

 

 

Semarang,  1 April  2015 

Observer 

 

 

……………………………. 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR IPA 

PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN 

MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS IVB SDN KALIBANTENG KIDUL 01 

KOTA SEMARANG 

No Nama Siswa 

Nilai 

siklus 

1 
ket 

siklus 

2 
ket 

siklus 

3 
Ket 

1 ANA 73 tuntas 93 tuntas 100 Tuntas 

2 AFH 87 tuntas 80 tuntas 93 Tuntas 

3 AR 87 tuntas 87 tuntas 80 Tuntas 

4 AAP 73 tuntas 87 tuntas 67 tidak tuntas 

5 AHEAN 87 tuntas 80 tuntas 80 Tuntas 

6 AAS 93 tuntas 100 tuntas 87 Tuntas 

7 AGR 47 tidak tuntas 53 tidak tuntas 67 tidak tuntas 

8 AAR 80 tuntas 87 tuntas 60 tidak tuntas 

9 BFF 93 tuntas 100 tuntas 100 Tuntas 

10 CAZPA 67 tidak tuntas 60 tidak tuntas 87 Tuntas 

11 DH 87 tuntas 80 tuntas 93 Tuntas 

12 EM 80 tuntas 60 tidak tuntas 73 Tuntas 

13 FAP 80 tuntas 80 tuntas 100 Tuntas 

14 HRF 60 tidak tuntas 73 tuntas 80 Tuntas 

15 JVS 73 tuntas 93 tuntas 87 Tuntas 

16 KCMF 60 tidak tuntas 93 tuntas 87 Tuntas 

17 KAM 67 tidak tuntas 87 tuntas 87 Tuntas 

18 MASKD 87 tuntas 53 tidak tuntas 67 tidak tuntas 

19 MA 73 tuntas 93 tuntas 87 Tuntas 

20 MID 93 tuntas 87 tuntas 93 Tuntas 

21 MIG 53 tidak tuntas 80 tuntas 67 tidak tuntas 

22 MIRD 87 tuntas 73 tuntas 87 Tuntas 

23 NN 80 tuntas 87 tuntas 80 tuntas 

24 PLCC 80 tuntas 100 tuntas 100 tuntas 

25 OYP 93 tuntas 100 tuntas 87 tuntas 

26 RAN 73 tuntas 100 tuntas 100 tuntas 

27 RV 87 tuntas 73 tuntas 73 tuntas 

28 RBAS 80 tuntas 87 tuntas 100 tuntas 

29 RNS 60 tidak tuntas 73 tuntas 93 tuntas 

30 RSD 67 tidak tuntas 73 tuntas 73 tuntas 

31 RACP 60 tidak tuntas 87 tuntas 87 tuntas 

32 RZS 80 tuntas 60 tidak tuntas 73 tuntas 
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33 RS 67 tidak tuntas 53 tidak tuntas 67 tidak tuntas 

34 SAN 53 tidak tuntas 53 tidak tuntas 67 tidak tuntas 

35 SS 67 tidak tuntas 80 tuntas 80 tuntas 

36 TKH 67 tidak tuntas 53 tidak tuntas 80 tuntas 

37 TAB 73 tuntas 67 tidak tuntas 80 tuntas 

38 VF 60 tidak tuntas 53 tidak tuntas 53 tidak tuntas 

39 VCA 67 tidak tuntas 67 tidak tuntas 87 tuntas 

40 VNP 80 tuntas 87 tuntas 80 tuntas 

41 RGPA 67 tidak tuntas 67 tidak tuntas 87 tuntas 

42 SGP 93 tuntas 87 tuntas 80 tuntas 

43 ALA 87 tuntas 73 tuntas 80 tuntas 

 Rata-rata 75,07 78,12 82,23 

 Nilai terendah 47 53 53 

 Nilai tertinggi 93 100 100 

Siswa tuntas 27 31 35 

Siswa tidak tuntas 16 12 8 

Persentase ketuntasan 62,79% 72,09% 81,39% 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SDN KALIBANTENG 

KIDUL 01 

 

Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

Kelas/Semester : IVB / 2 

 

Hasil : 

Pada saat proses pembentukan kelompok asal dan kelompok ahli siswa 

mengalami kesulitan dan masih terlihat kebingungan, selain itu guru juga 

mengalami hambatan dalam membagi tempat duduk saat pembagian kelompok 

ahli. Hal-hal tersebut menjadikan suasana kelas kurang kondusif.  
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SDN KALIBANTENG 

KIDUL 01 

 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Hari/Tanggal  : Rabu, 27 Maret 2015 

Kelas/Semester : IVB / 2 

 

Hasil : 

Pada saat kelompok ahli melaksanakan percobaan, terdapat beberapa 

kelompok yang menggunakan api sehingga guru memberikan peringatan berulang 

kali pada seluruh siswa untuk berhati-hati, namun ternyata masih ada seorang 

siswa yang terluka terkena api. Selain itu, terdapat kelompok yang menggunakan 

air saat percobaan dan menumpahkannya dilantai sehingga menyebabkan kelas 

menjadi kotor. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SDN KALIBANTENG 

KIDUL 01 

 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Hari/Tanggal  : Rabu, 1 April 2015 

Kelas/Semester : IVB / 2 

 

Hasil : 

Saat kelompok ahli melaksanakan percobaan, beberapa kelompok 

melaksanakan diluar ruang kelas. Hal tersebut menyebabkan kegaduhan.  
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Lampiran 3 

Surat-surat Penelitian 
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Lampiran 4 

Dokumentasi 
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menunjukkan media gambar 

 

Siswa membentuk kelompok asal 

 

 

 

Siswa membentuk kelompok ahli 

 

 

 

Percobaan oleh kelompok ahli 

 

 

 

Kelompok ahli berdiskusi 

 

 

 

Kelompok asal berdiskusi 
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Presentasi hasil diskusi kelompok 

asal 

 

Mengerjakan soal evaluasi 

 

 

 

 

 




