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ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL COOPERATIVE LEARNING

TIPE JIGSAW PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV A
SD NEGERI 05 METRO BARAT TAHUN

PELAJARAN 2016/2017

Oleh

ADITYA AGUNG PERMANA

Masalah penelitian ini adalah  rendahnya aktivitas dan hasil belajar IPS siswa SD
Negeri 05 Metro Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar IPS siswa melalui penerapan model cooperative learning tipe
jigsaw. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam 2 siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik tes dan non tes yang kemudian dianalisis menggunakan
analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan model cooperative learning tipe jigsaw dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar IPS. Hal ini dapat dilihat pada siklus I aktivitas belajar siswa
dengan kategori keberhasilan “Cukup Aktif”, pada siklus II mengalami
peningkatan menjadi “Sangat Aktif”. Hasil belajar afektif siswa pada siklus I
dengan katagori “Cukup Baik”, pada siklus II meningkat menjadi “Baik”. Hasil
belajar psikomotor siswa pada siklus I dengan katagori “Cukup Terampil”,
meningkat pada siklus II menjadi “Sangat Terampil”. Hasil belajar kognitif siswa
pada siklus I dengan katagori “Sedang”, meningkat pada siklus II menjadi
“Tinggi”.

Kata kunci: aktivitas, cooperative learning, hasil belajar, jigsaw.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, kerena dengan adanya pendidikan maka akan membentuk

masyarakat yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan.

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 (Sisdiknas, 2003: 2)

Melalui pendidikan inilah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang

tangguh, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan

juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok

dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda dimasa yang

akan datang. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh

kualitas pendidikan. Karena dengan pendidikan yang baik manusia dapat

mencapai kesejahteraan hidup, mengembangkan potensi dirinya,

mewujudkan kehidupan lebih baik dan berpatisipasi secara lebih aktif

dalam pembangunan.
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potens peserta didik agar menjadi manusia beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003: 10)

Salah satu pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut

melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar

(SD). Tujuan pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) 2006 adalah : (1) mengenal konsep-konsep yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki

kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3)

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan untuk berkomunikasi,

bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di

tingkat lokal, nasional, dan global.

Supriatna, (2010: 11) Tujuan pendidikan IPS adalah
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai
disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang
lebih tinggi. Pembelajaran IPS tidak dapat lepas dari belajar untuk
menguasai proses ilmiah dalam aspek ilmu sosial untuk menemukan/
merumuskan konsep produk ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah
secara interdisipliner.

IPS merupakan kombinasi atau hasil perpaduan dari sejumlah mata

pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan politik.
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Sardiyo, dkk (2009: 1.27) menyatakan bahwa IPS adalah bidang studi

yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu

perpaduan.

Berdasarkan hasil observasi pada kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat

pada tanggal 22-25 November 2016, terdapat beberapa hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dikelas antara lain,

guru belum maksimal menggunakan model pembelajaran ditandai dengan

siswa kurang terlibat secara aktif dalam proes pembelajaran, baik dalam

hal mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, berkerjasama

dalam kelompok dan menyimpulkan materi pelajaran. pembelajaran masih

didominasi oleh guru dan guru hanya berorientasi pada materi yang ada

pada buku sehingga guru kurang mengembangkan pengetahuan siswa.

Siswa kurang antusias dalam menerima pembelajaran karena guru hanya

menyajikan materi melalui ceramah, tanya jawab dan penugasan tanpa

menggunakan media/alat pendukung pembelajaran dan pembelajaran tidak

didukung oleh model pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari data

yang diperoleh dari hasil nilai ulangan mid semester ganjil siswa kelas IV

A bahwa, dalam pembelajaran IPS terdapat 62% siswa yang belum

mencapai Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu

72.
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Tabel 1 Data nilai mid semester ganjil siswa pada mata
pelajaran IPS kelas IV A dan IV B SD Negeri 05 Metro Barat
tahun ajaran 2016/2017

(Sumber: dokumentasi mid semester ganjil kelas IV A)

Berdasarkan tabel 1, peneliti menggunakan kelas IV A SD Negeri 05

Metro Barat tahun ajaran 2016/2017 sebagai objek penelitian, karena

tingkat ketuntasan belajar siswa kelas IV A lebih rendah dibandingkan

kelas IV B, yaitu 60% dari jumlah siswa. Hal ini sesuai dengan pedoman

penyusunan KTSP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

bahwa kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator pencapaian

kompetensi adalah 75%.

Mencermati adanya permasalahan di atas, perlu adanya perbaikan model

pembelajaran yang dapat menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, efektif serta

berada dalam suassana belajar yang menyenangkan. Hal ini dilakukan agar

siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan

meningkatkan aktivitas belajar siswa untuk mencapai hasil yang maksimal

yaitu model Pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dengan

menggunakan model pembelajaran ini diharapkan aktivitas dan hasil

Kelas KKM Jumlah
Siswa

Tuntas Belum
Tuntas

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
siswa

Persenta
se (%)

IV A ≥ 72 20 8 40% 12 60%

IV B ≥ 72 14 8 57% 6 43%
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belajar siswa dapat meningkat. Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe

jigsaw merupakan salah satu usaha untuk dapat memperbaiki aktivitas dan

hasil pembelajaran siswa kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat.

Menurut Isjoni (2007: 54) Cooperative learning tipe jigsaw adalah model

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student centered). Cooperative

learning tipe jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran

cooperative learning yang mendorong siswa aktif dan saling membantu

dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang

maksimal. Model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw ini

dimulai dari guru membagi satuan informasi yang besar menjadi

komponen-komponen yang lebih kecil, selanjutnya guru membagi siswa

kedalam kelompok belajar cooperative yang terdiri dari 3-5 orang

sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penugasan setiap

komponen/subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa

dari masing-masing kelompok yang bertanggung jawab atas subtopik yang

sama membentuk kelompok baru yang terdiri atas 3-5 orang. Melalui

model pembelajaran ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk

mengemukakan pendapat, mengolah informasi yang didapat dan dapat

meningkatkan keterampilan berkomunikasi serta melatih sikap

bertanggung jawab.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul “Upaya

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw Pada Mata

Pelajaran IPS Kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat Tahun Ajaran

2016/2017”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang

diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran.

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

3. Siswa kurang antusias dalam menerima pembelajaran karena guru

belum maksimal menggunakan media/alat pembelajaran.

4. Rendahnya aktivitas belajar IPS siswa kelas IV A SD Negeri 05 Metro

Barat.

5. Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV A SD Negeri 05 Metro

Barat ditunjukkan oleh 62% siswa yang tidak mencapai KKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dirumuskan masalah sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS
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kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat tahun ajaran 2016/2017?

2. Bagaimanakah penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS

kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat tahun ajaran 2016/2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan peeliti dalam penelitian ini adalah

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model

coopertaive learning tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS kelas IV A

SD Negeri 05 Metro Barat tahun ajaran 2016/2017.

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model

cooperative learning tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS kelas IV A

SD Negeri 05 Metro Barat tahun ajaran 2016/2017.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi:

1. Siswa

Membantu siswa dalam penguasaan materi dan dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat

tahun ajaran 2016/2017.
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2. Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan

pengetahuan guru mengenai model cooperative learning tipe jigsaw

yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dan mengembangkan

kemampuan profesional guru dalam menyelenggarakan pembelajaran

di kelas.

3. Sekolah

Memberikan kontribusi yang berguna untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di SD Negeri 05 Metro Barat, sehingga memiliki lulusan

yang berkualitas dan kompetitif.

4. Peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saat peneliti

melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dengan

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw sehingga dapat

memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai dan mampu menciptakan pembelajaran yang

menarik dan tidak membosankan untuk siswa di masa yang akan

datang.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Aktivitas dan Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, karena belajar

merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam

kemampuan, keterampilan dan sikap. Seseorang dapat belajar dari

pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain untuk mengubah

perilakunya secara kompleks. Belajar memiliki keuntungan baik untuk

individu pembelajaran itu sendiri maupun untuk masyarakat luas.

R. Gagne (dalam Susanto 2013: 1) berpendapat bahwa belajar

adalah sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah

prilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi

interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung.

Hernawan, dkk (2007: 2) belajar adalah proses perubahan prilaku,

dimana perubahan prilaku tersebut dilakukan secara sadar dan bersifat

menetap, dan perubahan prilaku tersebut meliputi perubahan hal
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kognitif, afektif, dan psikomotor. Hamalik (dalam Hamdani 2011: 20)

belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga

penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian

sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita. Seseorang

dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat latihan

dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan.

Berdasarkan berberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan

seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan prilaku yang meliputi

perubahan hal koqnitif, afektif, dan psikomotor.

2. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam

kegiatan pembelajaran. Hal ini mengingatkan bahwa kegiatan

pembelajaran diadakan dalam rangka memberikan pengalaman-

pengalaman belajar pada siswa. Alwi Hasan (2007: 20) aktivitas

berarti kegiatan atau kesibukan. Jadi aktivitas belajar adalah kegiatan-

kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Seperti yang

dikemukakan oleh Dimyati & Mudjiono (2006: 236-238) bahwa

aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, aktivitas
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belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani

atau rohani selama proses pembelajaran.

Sardiman (2010: 100) mengemukakan aktivitas belajar adalah

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Selanjutnya menurut

Hamalik (2013: 101) aktivitas belajar merujuk pada kegiatan belajar

di mana siswa terlibat langsung atau berpatisipasi aktif, yang sering

disebut sebagai belajar dengan bekerja. Kegiatan aktivitas belajar

tersebut seperti kegiatan mengajukan pertanyaan, menanggapi

pertanyaan lisan, mengikuti tahapan pembelajaran, hadir tepat waktu,

tertib, gembira, dan tenang dalam mengerjakan tugas.

Zulfikri (2008: 6), jenis-jenis aktivitas yang dimaksud dapat
digolongkan menjadi:

1. Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan
dengan aktivitas siswa dalam melihat, mengamati, dan
memperhatikan.

2. Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan
kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan
berfikir.

3. Listening Activities, aktivitas yang berhubungan dengan
kemampuan siswa dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran.

4. Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk
mengekspresikan bakat yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap,

pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna

menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan memperoleh
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manfaat dari kegiatan tersebut, adapun aspek yang diamati mengenai

aktivitas siswa, yaitu (1) partisipasi, dan (2) minat.

3. Pengertian Hasil Belajar

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan.

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai

subyek dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang

seharusnya dilakukan seseorang guru sebagai pengajar. Dua konsep

belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu dalam

satu kegiatan. Diantara keduannya itu terjadi interaksi dengan guru.

Kemampuan yang dimiliki siswa dari proses belajar mengajar saja

harus bisa mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas seseorang

itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai pengajar. Nawawi dan

K. Brahim (dalam Susanto 2013: 5) berpendapat bahwa hasil belajar

adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran

disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.

Kunandar (2013: 159) mengelompokkan hasil belajar menjadi tiga

ranah, yaitu sebagai berikut.

1. Ranah Kognitif
Ranah pengetahuan berkaiatan dengan kemampuan siswa dalam
menguasi suatu konsep materi pembelajaran. penilaian kognitif
adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat
pencapaian atau penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang
meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi,
analisis, sintesis dan evaluasi. Menilai kompetensi pengetahuan
dapat dilakukan melalui: (1) testertulis menggunakan butir soal, (2)
tes lisan dengan bertanya langsung terhadap siswa menggunakan
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daftar pertanyaan, dan (3) penugasan dengan lembar kerja tertentu
yang harus dikerjakan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu.

2. Ranah Afektif
Ranah afektif adalah sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab,
kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai
pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri.
Penilaian dapat dilakukan dengan cara observasi, penilaian diri,
penilaian “teman sejawat” oleh peserta didik, jurna, dan
wawancara.

3. Ranah Psikomotor
Ranah psikomotor (keterampilan) adalah ranah yang berkaitan
dengan keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak setelah
seseorang menerima pengalaman belajar tertentu untuk
menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau
sekumpulan tugas tertentu.

Bloom (dalam Sudjana 2013: 22-23) menjelaskan bahwa hasil belajar

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Penjabaran

ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai berikut.

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,

dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat

lainnya.

Salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson, Krathwohl dan para ahli

psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar

sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru

dipublikasikan pada dengan nama Revisi Taksonomi Bloom (2001:

66-88). Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut

meliputi:
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1. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk
setiap level taksonomi.

2. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki, namun urutan
level masih sama yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi.
Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-
perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering

(mengingat).
 Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding

(memahami).
 Pada level 3, application diubah menjadi applying

(menerapkan).
 Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis).
 Pada level 5, synthesis dinaikkan levelnya menjadi level 6

tetapi dengan perubahan mendasar, yaitu creating (mencipta).
 Pada level 6, Evaluation turun posisisinya menjadi level 5,

dengan sebutan evaluating (menilai).

Berdasarkan Taksonomi Bloom baru versi Krathwohl pada ranah

kognitif terdiri dari enam level: remembering (mengingat),

understanding (memahami), applying (menerapkan), analyzing

(menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) dan creating

(mencipta). Revisi Krathwohl ini sering digunakan dalam

merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan istilah C1

sampai dengan C6.

b. Ranah Afektif

Ranah afektif yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli, percaya diri, dan santun.

1. Jujur adalah perilaku untuk menjadikan seseorang dapat dipercaya

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
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2. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan

patuh terhadap peraturan.

3. Tanggung jawab adalah sikap seseorang untuk melaksanakan tugas

dan kewajibannya sebagai makhluk sosial, individu dan sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

4. Perduli adalah sikap seseorang dalam memberikan tanggapan

terhadap suatu perbedaan.

5. Percaya diri adalah kondisi mental seseorang yang memberikan

keyakinan kuat dalam bertindak.

c. Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotor yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam

bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis,

gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang

mencerminkan anak yang beriman dan berakhlak mulia. Menurut

Mardapi (2003: 21), keterampilan psikomotor ada enam tahap, yaitu:

gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik

gerakan terampil, dan komunikasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh

siswa setelah melalui kegiatan belajar, Karena belajar itu merupakan

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu

aspek dan bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap. Indikator

hasil belajar adalah koqnitif, afektif, dan psikomotor. Indikator pada
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ranah kognitif dalam penelitian ini dilihat dari pengetahuan (C1),

pemahaman (C2) dan penerapan (C3). Indikator hasil belajar pada

ranah afektif adalah pada sikap percaya diri dan kerja sama sedangkan

indikator hasil belajar pada ranah psikomotor adalah pada sikap

keterampilan berkomunikasi dan bertanya.

B. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan

segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan

pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta

mendewasakan anak didiknya. Salah satu hal yang harus dilakukan

oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah satu yang paling

penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang guru

dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang

menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan model

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya.

Joice dan Weil (dalam Isjoni 2016: 50) mendefinisikan model

pembelajaran sebagai suatu pola atau rencana yang sudah

direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada

pengajar di kelasnya.
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Suprijono (2009: 46) menjelasakan kembali bahwa model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Sani (2014: 97) sebuah model pembelajaran yang baik harus memiliki

1) sintaks (fase pembelajaran), 2) sistem sosial, 3) prinsip reaksi, 4)

sistem pendukung, dan 5) dampak gambaran sebuah model

pembelajaran.

Joyce dan Weil (dalam sani 2014: 98) model pembelajaran
dibagi menjadi empat kelompok, yakni: 1) Kelompok Model
Pembelajaran Prilaku (behavioral system family), 2) Kelompok
Model Pembelajaran Pemerosesan Informasi (information
processing family), 3) Kelompok Model Pembelajaran Interaksi
Sosial (social family), dan 4) Kelompok Model Pembelajaran
Personal (personal family).

Berdasarkan berberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka

konseptual berupa pola prosedur sistematik yang dikembangkan

berdasarkan teori dan digunakan dalam mengorganisasikan proses

belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar.
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2. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Banyak jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan oleh

guru dalam membantu kegiatan proses pembelajaran di kelas.

Sanjaya (2011: 239) jenis-jenis model pembelajaran yang
populer dan relevan dengan kurikulum KTSP diantaranya
adalah:

1. Model Contextual Teaching and Learning (CTL)
Model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan
siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari
dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata.

2. Model Pembelajaran Kooperatif
Suatu model dimana siswa belajar dibagi dalam kelompok-
kelompok yang menekankan kerjasama antara siswa dengan
kelompok.

3. Model Problem Solving
Model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mengajukan
soal sendiri melalui belajar secara mandiri.

4. Model Inquiri
Model ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan
materi pelajaran tidak diberikan secara langsung.

Fathurrohman (2015: 32-42) jenis-jenis model pembelajaran
dapat dibagi menjadi,

1. Model pembelajaran yang berpusat pada guru
Model pembelajaran ini mempunyai landasan teoritis teori
belajar sosial, teori belajar behavorial, dan teori pemrosesan
informasi. Model ini difokuskan pada tatap muka aktual antara
pendidik dengan peserta didik dengan cara mempresentasikan,
menerangkan, dan lain sebagainya. Model ini meliputi model
presentasi dan menerangkan (presenting and explaining), model
pengajaran langsung (direct teaching), dan model pengajaran
konsep (concept teaching).

2. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
Model ini berpijak dari pendekatan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik. Model ini mendasarkan diri pada asumsi
yang berbeda tentang mengajar dan belajar. Model ini meliputi
model cooperative learning, model problem based learning,
model diskusi kelas (clasroom discussion), dan studi kasus
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Berdasarkan jenis-jenis model pembelajaran di atas, peneliti memilih

menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe jigsaw,

karena menekankan kerja sama antar siswa di mana diharapkan dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

C. Model Cooperative Learning

1. Pengertian Model Cooperative Learning

Model cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil, saling

membantu untuk memahami materi, memeriksa dan memperbaiki

jawaban teman, serta kegiatan lainnya dengan tujuan mencapai

prestasi belajar. Cooperative learning berasal dari kata cooperative

yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling

membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok, sedangkan

learning artinya belajar atau proses belajar mengajar (Isjoni, 2007: 6).

Roger, dkk (dalam Huda 2011: 29) cooperative learning adalah
aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh salah
satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada
perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok
pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung
jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk
meningkatkan pembelajaran angota-anggota yang lain.

Model pembelajaran dengan cooperative learning dipakai karena

untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya

kerjasama kelompok namun tetap memperhatikan usaha individual.
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Hal ini sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yang

selalu melakukan interaksi sosial.

Anita Lie (dalam Isjoni, 2016: 16) menyebutkan cooperative
learning dengan istilah pembelajaran gotong-royong, yaitu
sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-
tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, cooperative
learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok
atau suatu tim yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah
untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah
anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang saja.

Model cooperative learning merupakan model pembelajaran yang

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Ketergantungan yang positif dalam cooperative

learning akan memotivasi siswa untuk bertanggung jawab terhadap

keberhasilan temannya, kemampuan untuk saling mempengaruhi

dalam membuat alasan dan kesimpulan antara satu dengan yang lain.

Isjoni (2016: 20) mengemukakan cooperative learning memiliki
beberapa ciri, yang diantaranya yaitu: (a) setiap anggota
memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung diantara
siswa, (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas
belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, (d) guru
membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan
interpersonal kelompok, (e) guru hanya berinteraksi dengan
kelompok saat diperlukan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan model

pembelajaran cooperative learning adalah suatu kegiatan

pembelajaran kelompok yang terstruktur dengan membentuk

kelompok-kelompok kecil yang heterogen, bekerjasama, saling
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membantu, dan bertanggung jawab terhadap semua anggota

kelompoknya. Cooperative learning merupakan model pembelajaran

yang mengutamakan kerjasama sehingga terlaksana proses dan

tercapai hasil belajar yang produktif, serta dapat menguasai materi

pembelajaran.

2. Karakteristik Model Cooperative Learning

Pembelajaran cooperative learning berbeda dengan strategi

pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses

pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerja sama dalam

kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan

akademik, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan

materi, adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari

cooperative learning.

Rusman (2014: 207) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran

kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembelajaran secara tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim.
Tim merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim
harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim
harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Didasarkan pada manajemen kooperatif
Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) Fungsi manajemen
sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-
langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. (b) Fungsi manajemen
sebagai organisasi, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif
memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran
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berjalan dengan efektif. (c) Fungsi manajemen sebagai kontrol,
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu
ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun
nontes.

3. Kemauan untuk bekerjasama
Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam
kegiatan pembelajaran secara kelompok, dengan demikian siswa
perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan
berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. Keterampilan bekerjasama
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan
secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja
sama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, tanpa kerja
sama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil
yang optimal.

Riyanto (2012: 266) menyebutkan ciri-ciri pembelajaran kooperatif

adalah:

1. Kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang,
rendah.

2. Siswa dalam kelompok senasib sepenanggungan.
3. Siswa melihat semua anggota mempunyain tujuan yang sama.
4. Membagi tugas dan tanggung jawab sama.
5. Akan dievaluasi untuk semua.
6. Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama.
7. Diminta mempertanggungjawabkan individu materi yang akan

ditangani.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan ciri-

ciri model pembelajaran cooperative learning adalah siswa bekerja

dalam tim secara kooperatif dibentuk berdasarkan kemampuan yang

berbeda-beda serta anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku,

jenis kelamin yang berbeda-beda dan diadakan evaluasi setelah

pembelajaran selesai dilaksanakan.
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3. Tujuan Model Cooperative Learning

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai,

demikian halnya dengan cooperative learning. Konsep utama dari

cooperative learning adalah siswa bekerjasama dalam kelompok

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Johnson (dalam Trianto, 2014:

109) menyatakan tujuan pokok belajar kooperatif ialah

memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi akademik

dan pemahaman baik secara individu maupun kelompok.

Rusman (2014: 209)  yang menyatakan tujuan pembelajaran

kooperatif adalah untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan

pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan

terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

tujuan kooperatif dalam pembelajaran adalah meningkatkan hasil

belajar siswa, penerimaan keragaman dan pengembangan

keterampilan sosial. Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk

mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi

akademik dan pemaham baik secara individu mapun kelompok.

4. Macam-macam Tipe Model Cooperative Learning

Model cooperative learning memiliki banyak sekali tipe yang sering

digunakan dalam pembelajaran namun prinsip dasar dari
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pembelajaran kooperatif ini tidak berubah. Hanifah dan Suhana (2010:

41) adapun model pembelajaran cooperative learning yaitu Examples

Non-Examples, Fiuture and Fiuture, Number Head Together,

Cooperative Script, Student Teams Achievement Divisions, Jigsaw,

Problem Based Intruction, Mind Mapping, Make a Match, Think Pair

and Share, Role Playing, Group Investigation, Talking Stick, Snowball

Throwing, dan lain-lain.

Rusman (2014: 213) jenis-jenis model pembelajaran cooperative

learning, yaitu Student Teams Achievement Division (STAD), Jigsaw,

Group Investigation (Investigasi Kelompok), Make a Match

(Membuat Pasangan), TGT ( Teams Games Tournaments).

Banyak variasi model cooperative learning yang telah dikemukakan

para ahli di atas, model pemebelajaran yang akan digunakan oleh

peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model cooperative

learning tipe jigsaw, karena dengan tipe jigsaw menuntut siswa untuk

bekerjasama dengan kelompok dan mendorong siswa untuk

bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga

pembelajaran orang lain.
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D. Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw

1. Pengertian Model Jigsaw

Arti jigsaw dalam bahasa inggris adalah gergaji ukir dan ada juga

yang menyebutnya dengan istilah puzzle yaitu sebuah teka-teki

menyusun potongan gambar. Jigsaw pertama kali dikembangkan dan

diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas

Texas pada tahun 1975. Kurniasih & Sani (2016: 24) jigsaw adalah

model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan

rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga

pembelajaran orang lain.

Huda (2011: 120) model jigsaw, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok diberi

informasi yang membahas salah satu topik dari materi pelajaran

mereka saat itu, dari informasi yang diberikan pada setiap kelompok

ini masing-masing anggota harus mempelajari bagian-bagian yang

berbeda dari informasi tersebut.

Fathurrohman (2015: 63) model cooperative learning tipe
jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa
belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara
heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif
dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran
yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada
anggota kelompok yang lain.

Kurniasih & Sani (2016: 24) model pembelajaran jigsaw, siswa dibagi

menjadi beberapa kelompok yang heterogen yang beranggotakan 3-5
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orang dengan menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli.

Kelompok asal adalah kelompok awal siswa dari beberapa kelompok

ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keberagaman dan latar

belakang. Guru harus terampil mengetahui latar belakang siswa agar

terciptanya suasana yang baik bagi setiap anggota kelompok,

sedangkan kelompok ahli adalah kelompok siswa yang terdiri dari

anggota kelompok lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk

mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota

kelompok asal.

Kelompok Asal

Kelompok Ahli

Gambar 1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw
(adopsi Fathurrohman 2011: 64)

Kunci tipe jigsaw ini adalah interdependence setiap siswa terhadap

anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan, artinya para

siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan
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saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan

masalah yang diberikan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan

model cooperative learning tipe jigsaw adalah model pembelajaran

yang menekankan rasa tanggung jawab, kerjasama yang positif, dan

saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan

masalah yang diberikan. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok

(kelompok asal dan kelompok ahli).

2. Langkah-langkah Model Jigsaw

Langkah-langkah model cooperative learning tipe jigsaw (Kurniasih

& Sani, 2016: 27) sebagai berikut.

a. Persiapan
Guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, serta memotivasi
siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran

b. Penjelasan materi
Materi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dibagi menjadi
beberapa bagian pembelajaran tergantung dari banyak anggota
dan dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi
pembelajaran yang ingin dicapai.

c. Guru membagi siswa dalam kelompok asal dan ahli
d. Rencana kegiatan

 Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan sub topik
masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan
bergabung dengan kelompok ahli.

 Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan
mengintegrasikan semua semua sub topik yang telah
dibagikan.

 Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk
menjelaskan topik yang didiskusikannya.

 Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok.
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 Pemberian penghargaan kepada berupa skor individu atau
skor kelompok.

e. Melakukan evaluasi
Dalam evaluasi ada tiga cara yang dapat dilakukan sebagai
berikut.
 Mengerjakan kuis individu yang mencakup semua topik.
 Membuat laporan mandiri atau kelompok.
 Presentasi

Langkah-langkah model cooperative learning tipe jigsaw (Huda,

2011: 149) sebagai berikut.

a. Guru membagikan topik pelajaran menjadi 4 bagian/sub topik.
b. Guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas

pada pertemuan hari itu
c. Siswa dibagi dalam kelompok berempat.
d. Sub topik dibagikan kepada anggota kelompok.
e. Siswa diminta membaca/mengerjakan sub topik mereka masing-

masing
f. Siswa saling berdiskusi mengenai sub topik yang

dibaca/dikerjakan.
g. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik tersebut.

Diskusi ini bisa dilakukan antar kelompok atau bersama seluruh
siswa.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti cenderung untuk

menggunakan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran

jigsaw menurut Kurniasih dan Sani karena lebih rinci dan sistematis.

Langkah yang dipakai sebagai berikut. (1) persiapan, (2) penjelasan

materi, (3) guru membagi siswa kedalam kelompok asal dan ahli, (4)

rencana kegiatan, dan (6) evaluasi.
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3. Kelebihan dan Kelemahan Model Jigsaw

Kurniasih & Sani (2016: 25-27) ada beberapa kelebihan dan

kekurangan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw

sebagai berikut.

1. Kelebihan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw
a. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah

ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada
rekan-rekannya.

b. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu
yang lebih singkat.

c. Model ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam
berbicara dan berpendapat.

2. Kelemahan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw
a. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan

cenderung mengontrol jalannya diskusi.
b. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir

rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi
apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli.

c. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan.
d. Siswa yang tidak biasa berkompetisi akan kesulitan untuk

mengikuti proses pembelajaran.

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Cooperative Learning

tipe Jigsaw (Nurhadi, 2004: 63-64) sebagai berikut.

1. Kelebihan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jgsaw
a. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.
b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap,

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan.
c. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial

dan komitmen.
d. Meningkatkan keterampilan metakognitif.
e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, dan

egosentris.
f. Menumbuhkan keberanian siswa dalam mengutarakan ide serta

pendapatnya.
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2. Kelemahan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw
a. Kurang terbiasanya peserta didik dan pendidik dengan model

pembelajaran tipe jigsaw.
b. Kurangnya penguasaan dari pendidik sebagai fasilitator dalam

pembelajaran. Karena penerapan model pembelajaran ini harus
diawasi dan dibimbing oleh pendidik, tanpa adanya
pengawasan dan bimbingan pembelajaran kadang tak
terkendali, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa model Cooperative Learning tipe Jigsaw tidak hanya memiliki

kelebihan tetapi juga memiliki kelemahan, oleh karena itu perlu

adanya pemahaman yang mendalam mengenai model pembelajaran

ini, agar dalam penerapannya dapat terlaksana dengan baik.

E. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah

yang mempunyai perenan penting untuk membantu siswa dalam

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang

diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat baik di

tingkat lokal, nasional, maupun global. Ischak (2003: 136) IPS adalah

bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan

masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek

berbagai kehidupan atau satu terpaduan.

Winataputra (2008: 1.40) mengemukakan istilah Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki tiga istilah yang muncul dan
digunakan secara bertukar pakai (interchangeable), yakni
pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial
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yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang
dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan
interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu
dapat dipahami siswa, dengan demikian para siswa diharapkan
dapat mengahadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari.

Nasution (dalam Isjoni 2007: 21) bahan ajar IPS dari berbagai ilmu

sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan

tata negara.

IPS yang diajarkan disekolah dasar terdiri dari dua bahan kajian
pokok, yaitu pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian
sejarah meliputi antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi dan
tata negara. Bahkan kajian sejarah meliputi perkembangan
masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini
Suplemen GBPP (dalam Isjoni 2007: 21).

Berdasarkan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang

pengertian IPS yang menyatakan bahwa pendidikan IPS merupakan

dasar untuk mengembangkan tujuan kurikulum yang berupaya

membentuk warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang

demokratis ditengah tengah negara dan masyarakat dunia lain dan

pembentukan intelektual dalam membina kesadaran, baik sebagai

pribadi, anggota masyarakat, budaya dan intelektual siswa dalam

memecahkan masalah sosial. Hennings (dalam Isjoni 2007: 23).

Jika dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di
Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua
arah, yakni: Pertama, IPS untuk dunia sekolah yang pada
dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan
humaniora yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk
tujuan pendidikan persekolahan. Kedua, IPS untuk perguruan
tinggi yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan
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pengorgannisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari
ilmu-ilmu sosial, humaniora, dandisplin lain yang relevan untuk
tujuan pendidikan propesional guru IPS (Winataputra, 2008:
1.47).

Berdasarakan beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pengertian IPS adalah penyederhanaan disiplin

ilmu-ilmu sosial yang diolah sesuai prinsip pendidikan yang bertujuan

untuk membina dan mengembangkan mental siswa untuk sadar akan

tanggung jawabnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat dan negara.

2. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan

manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS

berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik

kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya,

memamfaatkan sumber-daya yang ada dipermukaan bumi, mengatur

kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam

rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia.

Pembelajaran IPS merupakam bagian dari kurikulum pendidikan dasar

dan menengah yang sangat penting dalam membantu siswa untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilam, sikap, dan nilai yang

dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat

melaksanakan program-program pendidikan IPS sudah sewajarnya

bila guru mengetahui ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah
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dasar, menengah dan perguruan tinggi. Sapriya (2007: 19) ruang

lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari empat aspek

sebagai berikut.

1. Sistem sosial dan budaya memiliki beberapa sub bab aspek, (a)
individu, keluarga dan masyarakat, (b) sosiologi sebagai ilmu dan
metodelogi, (c) interaksi sosial, (d) sosialisasi, (e) pranata sosial,
(f) struktur sosial, (g) kebudayaan, (h) perubahan sosial budaya.

2. Manusia, tempat, dan lingkungan memiliki beberapa sub aspek,
(a) sistem informasi geografi, (b) interaksi gejala fisik dan sosial,
(c) struktur internal suatu tempat atau wilayah, (d) interaksi
keruangan, (e) persepsi lingkungan dan kewajiban

3. Perilaku, ekonomi dan kesejahteraan memiliki beberapa sub
aspek, (a) berekonomi, (b) ketergantungan, (c) spesialisasi dan
pembagian kerja, (d) perkoperasian, (e) kewirausahaan.

4. Waktu, keberlanjutan dan perubahan memiliki beberapa sub
aspek, (a) dasar-dasar ilmu sejarah dan (b) fakta, peristiwa dan
proses.

Adapun yang menjadi ruang lingkup mata pelajaran IPS, Peraturan

Menteri No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi meliputi aspek-aspek

sebagai berikut.

1. Manusia, tempat, dan lingkungan.

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan.

3. Sistem sosial dan budaya.

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa ruang lingkup IPS meliputi  substansi materi

ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan gejala,

masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua
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lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena

pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan

memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi

kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

3. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai.

Tujuan umum pelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah agar siswa

mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

berguna bagi dirinya dalam kehidupam sehari-hari.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi
menyatakan bahwa Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai berikut 1) Mengenal
konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat
dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah,
dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi,
bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang
majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Depdiknas,
2006).

Ischak (2003: 38), secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS di SD

adalah sebagai berikut :

1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang
berguna dalam kehidupannya kelas di masyarakat.

2. Membekali anak didik dengan kemampuan
mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif
pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di
masyarakat.
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3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi
dengan sesama warga masyarakat dan berbagi bidang
keilmuan serta bidang keahlian.

4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang
positifdan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan
hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut.

5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan
pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan
kehidupan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah mengharapkan

siswa menjadi warga negara yang baik dengan mempunyai

pengembangan intelektual siswa, rasa tanggung jawab sebagai

masyarakat, pengembangan diri sebagai pribadi, mengembangkan

kemampuan berpikir kritis, kreatif, keterampilan sosial untuk

membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan, dan dapat kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat

heterogen baik secaranasional maupun global.

F. Kinerja Guru

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar-

mengajar. Proses dan hasil belajar yang diperoleh siswa dalam

pembelajaran dipengaruhi oleh kinerja guru. Charles Johnson (dalam

Isjoni 2007: 121) kinerja atau unjuk kerja guru merupakan seperangkat

prilaku nyata yang ditunjukkan oleh seorang guru pada waktu dia

memberikan pelajaran kepada para siswanya. Dengan demikian, kinerja

guru dapat dilihat pada saat guru melaksanakan interaksi belajar mengajar
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dikelas, termasuk persiapannya, baik dalam bentuk program semester

maupun persiapan mengajar.

Isjoni (2007: 122) bahwa kinerja guru pada umumnya tampak dalam tiga

kecenderungan, yaitu yang terpusat pada guru, pada siswa, dan pada bahan

pelajaran. Pada dimensi lain, kinerja guru dapat dibedakan menjadi

kecenderungan yang: 1) menekankan pada proses interaksi guru-siswa,

atau 2) menekankan hasil yang diperoleh siswa.

Kinerja guru dalam kaitannya dengan kemampuan individu yang yang

bersangkutan akan sangat berperan dalam menentukan keberhasilan

program pembelajaran di kelas. Menjadi seorang guru yang profesional

tidak akal lepas dari empat elemen dasar kompetensi guru, yaitu

kompetensi dalam bidang pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi

kepribadian, dan kompetensi profesional (Kurniasih & Sani 2016: 8).

Kemampuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru

dalam melaksanakan tugas yang diembannya, terutama dalam

pembelajaran. Dengan memiliki kemampuan yang baik, diharapkan proses

pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran

dikelas dapat dicapai.

Zevin (dalam Isjoni 2007: 129) mengemukakan tiga peran guru
dalam pembelajaran IPS. 1) peran didaktik (didactic roles), yang
menempatkan sentralitas perannya sebagai sumber belajar
pengetahuan. 2) peran reflektif (reflective roles), yang menempatkan
sentralitas perannya sebagai pengembang konsep siswa. 3) peran
afektif (affective roles), yang menempatkan sentralitasnya
pengembang keterampilan siswa mengambil keputusan-keputusan
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yang tepat dalam berbagai isu, nilai, kepercayaan yang sering kali
bersifat kontroversial.

Permendiknas No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru, terdapat empat standar kompetensi yang

dikembangkan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi

kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru diantaranya kompetensi

pedagogik. Sanjaya (2014: 19) bahwa kompetensi pedagogik

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa.

Rusman (2014: 54) berpendapat bahwa kompetensi pedagogik

merupakan kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa

untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga

harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan. Rusman (2014: 55) bahwa

terdapat kriteria kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru, yaitu:

a. Penguasaan terhadap karakteristik siswa dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional dan intelektual.

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang
pengembangan yang diampu.

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang
mendidik.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa.
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h. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan
bahwa kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam
mengoptimalkan potensi siswa melalui pengelolaan dan proses
pembelajaran di kelas.

i. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pedagogik yang dimiliki oleh guru merupakan merupakan kompetensi

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa melalui

pengelolaan dan proses pembelajaran di kelas.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal.

Sanjaya (2014: 18) bahwa kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh

guru berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Hal ini

berkaitan dengan peran guru sebagai model atau panutan yang harus

digugu dan ditiru. Rusman (2014: 56) menjelaskan bahwa terdapat

kriteria kompetensi kepribadian yang dimiliki guru, yaitu:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan
kebudayaan nasional Indonesia.

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia,
dan teladan bagi siswa dan masyarakat.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa
arif, dan berwibawa.

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga
menjadi guru, dan rasa percaya diri.

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

kepribadian yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi

pengembangan kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian guru

yang akan selalu ditiru oleh siswa.

3. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat merupakan panutan dan suri teladan yang

patut dicontoh. Sanjaya (2014: 20) bahwa kompetensi sosial

berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat

dan sebagai makhluk sosial. Rusman (2014: 58) menjelaskan bahwa

terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu:

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan
jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang untuk

berkomunikasi dan berhubungan dengan lingkungan sosial.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional kemampuan yang harus dimiliki guru dalam

proses pembelajaran. Sanjaya (2014: 22) bahwa kompetensi

profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan
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penyelesaian tugas-tugas keguruan yang berhubungan dengan kinerja

yang ditampilkan.

Rusman (2014: 59) berpendapat bahwa terdapat kriteria yang dimiliki

guru dalam kompetensi profesional yaitu:

1) Menguasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.

2) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
3) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.
4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah

untuk meningkatkan kinerja.

Kompetensi profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru

dalam hal penyelesaian tugas-tugas keguruan, baik dalam proses

pembelajaran maupun administrasi yang berhubungan dengan kinerja

yang ditampilkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

kinerja guru merupakan aspek-aspek yang dapat dinilai yang berdasarkan

kemampuan individu guru dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari

merencanakan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran serta peran

guru didalam kelas sebagai sumber belajar, pengembang konsep dan

pengembang keterampilan siswa.
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G. Penelitian yang Relevan

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas

dalam proposal ini.

1. Apriyanto (2012) membuktikan bahwa terjadi peningkatan presentase

aktivitas siswa setiap siklusnya yaitu pada siklus I ke siklus II

mengalami peningkatan sebesar 13,1% dan pada siklus II ke siklus III

sebesar 14,79%, hal tersebut menunjukkan bahwa model cooperative

learning tipe jigsaw berhasil meningkatkan aktivitas belajar siswa pada

mata pelajaran IPS. Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw

juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti pada siklus I nilai

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 66,29%, sementara pada siklus II

nilai rata-rata yang dicapai sebesar 70,92%, dan pada siklus III sebesar

79,44%. Skripsi ini memiliki kesamaan pada model cooperative

learning tipe jigsaw yang digunakan untuk mengetahui peningkatan

aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.

2. Maslucah (2013) membuktikan bahwa 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.
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Kedua penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan

dilaksanakan oleh peneliti yaitu dalam hal penggunaan model cooperative

learning tipe jigsaw dan mata pelajaran IPS. Akan tetapi, yang

membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti adalah subjek penelitian yang berjumlah 21 siswa,

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 dan bertempat

di SD Negeri 05 Metro Barat Kota Metro.

H. Kerangka Pikir

Arah dalam sebuah penelitian  perlulah disusun secara jelas dan memiliki

kerangka pikir yang baik. Kerangka pikir itu sendiri menurut Sekaran

dalam Sugiyono (2013: 91) merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir berupa input (kondisi awal) dan output (kondisi akhir).

Kondisi awal yang mejadi sebab dilakukannya penelitian ini adalah

terdapat masalah dalam pembelajaran matematika. Aktivitas dan hasil

belajar siswa ditentukan oleh berbagai faktor, satu di antaranya ditentukan

oleh pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat dan

sesuai dengan materi pelajaran sangat mendukung dari keberhasilan proses

kegiatan belajar.
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Diperlukan proses perbaikan pembelajaran berupa penerapan model

kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran IPS. Model pembelajaran ini .

mendorong siswa lebih aktif, dimana siswa yang memiliki tanggung jawab

lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran, siswa dituntut bekerja

sama positif, dimana setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari

masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi

atau mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.

Berdasarkan kajian yang relevan, model cooperative learning tipe jigsaw

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPS. Output yang diharapkan adalah hasil belajar siswa meningkat dan

memenuhi indikator. Secara sederhana kerangka pikir dalam penelitian

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.
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Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

I. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran IPS

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dengan

memperhatikan langkah-langkah pembelajaran secara tepat, maka dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV A SD Negeri 05

Metro Barat tahun ajaran 2016/2017.

Input

Proses

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
IV A SD Negeri 05 Metro Barat

Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw
dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Persiapan.
2. Guru menjelaskan materi.
3. Guru membagi siswa kedalam kelompok asal

dan kelompok ahli.
4. Rencana kegiatan

 Setiap kelompok membaca dan
mendisusikan sub topik masing-masing dan
menetapkan anggota ahli yang akan
bergabung dengan kelompok ahli.

 Anggota ahli dari masing-masing kelompok
berkumpul dan mengintegrasikan semua sub
topik.

 Siswa ahli kembali ke kelompok masing-
masing untuk menjelaskan topik yang
didiskusikannya.

 Siswa mengerjakan tes kelompok
 Pemberian penghargaan kepada kelompok

berupa skor
5. Melakukan evaluasi

Output
Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPS yang mencakup aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor ≥75% dengan KKM 72.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksankan menggunakan jenis penelitian tindakan

kelas yang difokuskan pada situasi kelas yang dikenal dengan Classroom

Action Reseaech. Suharsimi Arikunto, dkk (2006: 3) penelitian tindakan

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah

kelas secara bersama. Sejalan dengan Carr & Kemmis dalam Wardhani

dan Wihardit (2009: 1.3) penelitian tindakan adalah penelitian tindakan

adalah dari penyelidikan reflektif diri yang dilakukan oleh peserta (guru,

siswa atau kepala sekolah, misalnya) dalam situasi sosial (termasuk

pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari (1)

praktek-praktek sosial atau pendidikan mereka sendiri, (2) pemahaman

mereka tentang parctice tersebut, dan (3) situasi (dan instutions) di mana

praktek yang dilakukan.

Penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan (planning),

penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan

hasil tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi
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(reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang

diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). Sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3. Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas

( Adopsi: Arikunto, dkk 2006: 105)

Pada tahap awal, peneliti berkerjasama dengan guru kelas IV A menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran IPS. Setelah penyusunan tersebut

selesai, kegiatan selanjutnya adalah penerapan model cooperative learning

tipe jigsaw dalam pembelajaran IPS. Tahap selanjutnya adalah

Perencanaan

PelaksanaanSIKLUS IRefleksi

Pengamatan

Perencanaan

Pelaksanaan
SIKLUS II

Refleksi

Pengamatan

Selesai
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pengamatan menggunakan lembar observasi atas kegiatan pembelajaran

yang  dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu merespon kegiatan melalui

kegiatan refleksi.

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus (cycle) dimana siklus

ini tidak berlangsung satu kali, tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan

yang diharapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Penelitian ini dipilih dan berkolaborasi dengan guru kelas IV A SD Negeri

05 Metro Barat Kota Metro.

B. Setting Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat

Kota Metro.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian pembelajaran IPS adalah guru dan siswa kelas IV A

SD Negeri 05 Metro Barat Kota Metro, yang berjumlah 21 siswa, yang

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.

3) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun

pelajaran 2016/2017 selama 6 bulan yakni dari bulan Desember 2016

sampai dengan bulan Mei 2017, dimulai dari penyusunan proposal,
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tahap persiapan (penyusunan RPP, LKS) sampai tahap pelaksanaan

(pembelajaran di kelas) dan tahap pelaporan.

4) Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif.

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan

data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang berbentuk skor (angka).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilalukan menggunakan dua cara,

yaitu:

1. Non tes

Teknik non tes yaitu pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Teknik

non tes dilakukan melalui kegiatan observasi. Observasi adalah alat

penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dilakukan

oleh observer terhadap guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung.

Teknik non tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kinerja guru,

aktivitas dan hasil belajar siswa (afektif dan psikomotor).

Teknik nontes ini dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat. Peneliti

bertindak sebagai observer 1 yaitu mengamati hasil belajar afektif dan
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psikomotor siswa dengan cara pemberian skor pada setiap aspek indikator

yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan teman

sejawat bertindak sebagai observer 2 yaitu mengamati kinerja guru dengan

cara memberikan ceklist skor pada setiap aspek yang diamati dan

mengamati aktivitas siswa dengan cara pemberian skor pada indikator

yang muncul saat pembelajaran berlangsung.

2. Tes

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif

melalui tes tertulis. Variabel yang diukur menggunakan teknik ini adalah

hasil belajar kognitif siswa atau pengetahuan siswa setelah mengikuti

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan penerapan model

cooperative learning tipe jigsaw melalui tes di setiap akhir siklus.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap,

valid, serta reliabel yang dapat mendukung keberhasilan dalam

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan

model cooperative learning tipe jigsaw. Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut.

1. Lembar observasi

Instrumen ini digunakan sebagai panduan observasi atau pengamatan

kinerja guru, aktivitas belajar dan hasil belajar (afektif dan psikomotor)

saat pembelajaran berlangsung.
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a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk

menumpulkan data dan informasi mengenai kinerja guru selama

pembelajaran. Adapun indikator kinerja guru yang berkenaan dengan

penerapan model cooperative learning tipe jigsaw.

Tabel 2. Instrumen enilaian kinerja guru

Aspek yang Diamati Skor
I. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
1. Mengaitkan materi pembelajaran sekarang

dengan pengalaman siswa atau
pembelajaran sebelumnya.

1 2 3 4 5

2. Mengajukan pertanyaan yang memancing
siswa berpikir kritis. 1 2 3 4 5

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5
4. Menyampaikan rencana kegiatan

misalnya, individual dan kerja kelompok. 1 2 3 4 5

II. Kegiatan Inti

Penguasaan materi pembelajaran
1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan

tujuan pembelajaran.
1 2 3 4 5

2. Kemampuan mengaitkan materi dengan
pegetahuan lain yang relevan,
perkembangan iptek, dan kehidupan nyata.

1 2 3 4 5

3. Menyajikan pembahasan materi
pembelajaran dengan tepat.

1 2 3 4 5

Penerapan Model Cooperative Learning
Tipe Jigsaw
1. Guru merencanakan prosedur

pembelajaran cooperative learning tipe
jigsaw

1 2 3 4 5

2. Membagi siswa ke dalam kelompok asal
dan kelompok ahli. 1 2 3 4 5

3. Memfasilitasi siswa dengan pemberian
sub topik yang akan dibahas di dalam
kelompok ahli.

1 2 3 4 5

4. Memantau setiap anggota kelompok asal
untuk mendalami sub topik yang telah
diberikan.

1 2 3 4 5
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Aspek yang Diamati Skor

5. Mengarahkan siswa untuk dikelompokkan
kedalam kelompok ahli. 1 2 3 4 5

6. Memantau kelompok ahli ketika sedang
berdiskusi. 1 2 3 4 5

7. Meminta siswa untuk kembali ke
kelompok asal dan mengawasi siswa
dalam mengajari teman-teman satu
kelompoknya tentang topik yang dibahas
di kelompok ahli.

1 2 3 4 5

8. Memfasilitasi kelompok asal dengan
pemberian LKS kelompok. 1 2 3 4 5

9. Meminta perwakilan kelompok untuk
membacakan hasil pengerjaan LKS
kelompok.

1 2 3 4 5

Pemanfaatan media

1. Menunjukkan keterampilan penggunaan
media

1 2 3 4 5

2. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan
media pembelajaran

1 2 3 4 5

Penggunaan Bahasa
1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas

dan lancar
1 2 3 4 5

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan
benar 1 2 3 4 5

Perlibatan siswa dalam pembelajaran

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa
melalui interaksi guru, siswa dan sumber 1 2 3 4 5

2. Merespon positif partisipasi siswa 1 2 3 4 5
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon

siswa 1 2 3 4 5

4. Menunjukkan keceriaan atau antusiasme
siswa dalam belajar

1 2 3 4 5

III. Kegiatan penutup

1. Melakukan refleksi pembelajaran
dengan melibatkan siswa.

1 2 3 4 5

2. Menyusun rangkuman dengan
melibatkan siswa.

1 2 3 4 5

3. Melaksanakan tindak lanjut dengan
memberikan arahan kegiatan berikutnya
dan tugas pengayaan.

1 2 3 4 5

Jumlah skor yang diperoleh
Skor maksimal
Nilai
Katagori

(Sumber: Kemendikbud, 2012: 22)
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Tabel 3. Pedoman penskoran kinerja guru

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Alat pengumpul data aktivitas siswa dalam penelitian ini

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas siswa , yaitu

partisipasi, minat, perhatian, presentasi. Indikator aktivitas siswa

tampak pada tabel berikut.

Tabel 4. Penilaian aktivitas belajar siswa

No Aspek yang
diamati

Indikator Skor

1. Partisipasi 1. Mengajukan pertanyaan
2. Merespon aktif pertanyaan lisan dari

guru
3. Mengemukakan pendapat
4. Mengikuti semua tahapan

pembelajaran dengan baik
5. Berani menyimpulkan pembelajaran

Skor Kategori Indikator

5 Sangat baik
Jika kelima sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

4 Baik
Jika hanya empat sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajara

3 Cukup baik
Jika hanya tiga sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

2 Kurang
Jika hanya dua sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

1 Sangat kurang
Jika hanya satu sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran
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No Aspek yang
diamati

Indikator Skor

2. Minat 1. Antusias/semangat dalam mengikuti
pembelajaran

2. Tertib terhadap instruksi yang
diberikan

3. Menampakkan keceriaan dan
kegembiraan dalam belajar

4. Tanggap terhadap instruksi yang
diberikan

5. Tenang dalam mengerjakan tugas

(Sumber: Modifikasi Hamalik, 2008 : 172-173)

Tabel 5. Pedoman penskoran aktivitas belajar siswa

c. Lembar Observasi Sikap (afektif) Siswa.

Alat pengumpul data sikap siswa dalam penelitian ini menggunakan

lembar observasi sikap (afektif). Lembar observasi digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai sikap siswa, yaitu sikap percaya diri

dan kerjasama, dengan indikator pada setiap sikap afektif yang

diamati sebagai berikut.

Skor Kategori Indikator

5 Sangat baik
Jika kelima sub indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran

4 Baik
Jika hanya empat sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

3 Cukup baik
Jika hanya tiga sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

2 Kurang
Jika hanya dua sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran

1 Sangat kurang
Jika hanya satu sub indikator muncul selama
pengamatan atau proses pembelajaran
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Tabel 6. Penilaian afektif siswa

(Sumber: Modifikasi dari majid, 2015: 167-168)

Tabel 7. Pedoman penskoran hasil belajar afektif

Skor Kategori Indikator
5 Sangat baik Jika kelima poin dalam aspek yang diamati/indikator

muncul selama pengamatan atau proses pembelajaran.

4 Baik Jika hanya empat poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan atau
proses pembelajaran.

3 Cukup Jika hanya tiga poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan atau
proses pembelajaran.

2 Kurang Jika hanya dua poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan atau
proses pembelajaran.

1 Sangat kurang Jika hanya satu poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan atau
proses pembelajaran.

d. Lembar Observasi Keterampilan (psikomotor) Siswa.

Lembar observasi keterampilan (psikomotor) siswa digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dikuasai siswa

dalam proses pembelajaran yaitu keterampilan mengomunikasikan

dan menanya. Adapun indikator penilaian keterampilan (psikomotor)

yang ditentukan sebagai berikut.

Sikap yang diamati Indikator
Percaya diri 1. Berani bertanya.

2. Menjawab pertanyaan guru.
3. Mengerjakan tugas dengan cepat.
4. Berani melakukan presentasi
5. Mengerjakan tugas tanpa mencontek.

Kerjasama 1. Bersedia menjelaskan hasil kerja kelompok.
2. Melakukan tugas sesuai kesepakatan.
3. Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok.
4. Aktif dalam kerja kelompok.
5. Dapat mencari jalan keluar dalam menyelesaikan

tugas kelompok.
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Tabel 8. Indikator penilaian keterampilan (psikomotor) siswa

Keterampilan yang
diamati

Indikator

Mengkomunikasikan 1. Menyajikan laporan/kesimpulan sesuai dengan
sumber data dengan tepat.

2. Menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan
dengan bahasa yang jelas.

3. Menyampaikan hasil diskusi dengan sistematis.
4. Menerima saran atau masukan dari teman.
5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar dalam menyampaikan pendapatnya.

Menanya 1. Mengajukan pertanyaan kepada guru.
2. Pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas.
3. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi.
4. Menanya materi yang kurang dipahami dengan

sopan.
5. Mampu menyampaikan pertanyaan dengan tenang

dan langsung.
(Adopsi dari Sani, 2014: 230-239)

2. Soal tes

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang

sudah ditentukan. Instrumen digunakan untuk memperoleh data berupa

Skor Kategori Indikator
5 Sangat terampil Jika kelima poin dalam aspek yang

diamati/indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran.

4 Terampil Jika hanya empat poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran.

3 Cukup terampil Jika hanya tiga poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran.

2 Kurang terampil Jika hanya dua poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran.

1 Sangat kurang
terampil

Jika hanya satu poin dalam aspek yang
diamati/indikator muncul selama pengamatan
atau proses pembelajaran.

Tabel 9. Pedoman penskoran hasil belajar psikomotor
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nilai-nilai untuk melihat kemajuan hasil belajar kognitif siswa berupa tes

formatif terdiri dari 20 pilihan ganda (data terlampir).

Tabel 10. Kisi-kisi soal tes formatif (Siklus I)

Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
Koqnitif

Nomor Soal

Pilihan
Ganda

Essay

2.2 Menunjukka
n pentingnya
koperasi
dalam
mensejahtera
kan
masyarakat.

1. Menyebutkan
kegiatan di dalam
kantor koperasi.

2. Menyebutkan
prinsip-prinsip
koperasi.

3. Menjelaskan
pengertian dan
sejarah terbentuknya
koperasi.

4. Menjelaskan
lambang koperasi.

5. Menjelaskan tujuan
koperasi.

6. Menjelaskan hak dan
kewajiban anggota
koperasi.

7. Mengidentifikasi ciri-
ciri koperasi.

8. Mengidentifikasi
sumber modal
koperasi.

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C3

C3

6

10,11

1,2,3

4,5

7,8

12,13

9

14,15

5

1

2

3

4

Tabel 11. Kisi-kisi soal tes formatif siklus II

Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
Koqnitif

Nomor Soal

Pilihan
Ganda

Essay

2.3 Menunjukka
n pentingnya
koperasi
dalam
mensejahtera
kan
masyarakat.

1. Menyebutkan
kegiatan yang ada di
koperasi sekolah.

2. Menyebutkan ciri
khas koperasi
sekolah.

3. Menjelaskan
manfaat koperasi
kepada anggota.

4. Menjelaskan

C1

C1

C2

C2

8, 13

14

1

2,3

5

1

2
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Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
Koqnitif

Nomor Soal

Pilihan
Ganda

Essay

perbedaan koperasi
dengan badan usaha
lainnya.

5. Menjelaskan
pengertian koperasi
sekolah

6. Menjelaskan tujuan
koperasi sekolah.

7. Menjelaskan modal
koperasi sekolah.

8. Mengelompokkan
koperasi
berdasarkan
jenisnya.

C2

C2

C2

C4

9,10

12

15

4,5,6,7

4

3

E. Teknik Analisis Data

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data secara

kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terjadi dalam

proses pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan pemaknaan

secara kontekstual dan mendalam sesuai dengan masalah penelitian, yaitu

data tentang kinerja guru dan aktivitas belajar siswa. Data kualitatif ini

dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap

aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dengan menggunakan lembar

observasi. Data aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dapat diperoleh

dari perilaku yang relevan dengan tujuan pembelajaran.



58

a. Nilai Kerja Guru

Data kinerja guru diperoleh dari hasil pengamatan ketika

pembelajaran berlangsung. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus:

NKG = x 100

Keterangan:
NKG = Nilai kinerja guru yang dicari
SP = Skor pemerolehan
SM = Skor maksimal
100 = bilangan tetap
(Adopsi dari Purwanto, 2012 : 102)

Tabel 12. Kategori skor dan nilai kinerja guru

No Tingkat Keberhasilan Kategori
1. 81-100% Sangat baik
2. 61-80% Baik
3. 41-60% Cukup baik
4. 21-40% Kurang
5. 0-20% Sangat kurang

(Adopsi dari Purwanto, 2012: 103)

b. Hasil Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil pengamatan

menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa ketika

pembelajaran berlangsung. Data kualitatif pada lembar observasi

aktivitas belajar siswa dianalisis dengan menggunakan rumus:

Nk = x 100%

Keterangan:
Nk = Nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan
JS = Total skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati
100 = Bilangan tetap
(Adopsi dari Aqib, dkk. 2009 : 41)



59

Setelah diperoleh persentase hasil kegiatan siswa, kemudian di

kategorikan sesuai dengan kriteria hasil observasi pada tabel berikut:

Tabel 13. Kategori hasil observasi aktivitas belajar siswa

Tingkat Keberhasilan (%) Arti
81-100% Sangat aktif
61-80% Aktif
41-60% Cukup aktif
21-40% Kurang aktif
0-20% Sangat kurang

(Adopsi dari Aqib, dkk., 2009 : 41)

Persentase siswa aktif secara klasikal diperoleh dengan rumus:

P =
∑ ∑ x 100%

Keterangan:
P = Persentase siswa yang dicari
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Aqib, dkk., 2009 : 41)

c. Hasil Belajar Afektif Siswa

Data hasil belajar afektif siswa diperoleh dari hasil pengamatan ketika

pembelajaran berlangsung. Hasil belajar afektif yang dicari yaitu nilai

afektif per individu dan ketuntasan secara klasikal. Aspek yang dinilai

yaitu percaya diri dan kerja sama. Nilai hasil belajar afektif diperoleh

menggunakan rumus:

Na = x 100

Keterangan:
Na = Nilai afektif siswa yang dicari
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R = Skor mentah yang diperoleh
SM = Skor maksimum yang ditentukan
100 = Bilangan tetap
(Adopsi dari Purwanto, 2012 :102)

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar

sikap siswa sebagai berikut.

Tabel 14. Kategori skor dan nilai afektif

No Skor Tingkat
keberhasilan

Predikat

1. 5 81-100% Sangat baik

2. 4 61-80% Baik
3. 3 41-60% Cukup baik
4. 2 21-40% Kurang baik
5. 1 0-20% Sangat kurang

(Adopsi dari Aqib, dkk 2010 : 41)

Nilai hasil belajar afektif siswa secara klasikal diperoleh dengan

rumus:

P =
∑ ∑ x 100%

d. Hasil Belajar Psikomotor Siswa

Data hasil belajar psikomotor siswa diperoleh dari hasil pengamatan

ketika pembelajaran berlangsung Hasil belajar psikomotor siswa yang

dicari yaitu nilai psikomotor per individu dan ketuntasan secara

klasikal. Aspek yang dinilai yaitu mengomunikasikan dan menanya.

Nilai hasil belajar psikomotor diperoleh menggunakan rumus:
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NP = x 100

Keterangan:
NP = Nilai Psikomotor yang di cari
R = Skor mentah yang diperoleh
SM = Skor maksimum yang ditentukan
100 = Bilangan tetap
(Adopsi dari Purwanto, 2008 :102)

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar

psikomotor siswa sebagai berikut.

Tabel 15. Kategori skor dan nilai psikomotor

No Skor Tingkat
keberhasilan

Predikat

1. 5 81-100% Sangat terampil
2. 4 61-80% Terampil
3. 3 41-60% Cukup terampil
4. 2 21-40% Kurang terampil
5. 1 0-20% Sangat kurang

(Adopsi dari Aqib, dkk 2009 : 41)

Nilai hasil belajar psikomotor secara klasikal:

Ketuntasan kelas klasikal = x 100%

(Adopsi Aqib, dkk.,2009 : 41)

2. Anlisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendiskripsikan berbagai dinamika

kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan

materi yang diajarkan guru. Data hasil belajar melalui penerapan model

cooperative learning tipe jigsaw pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan
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Sosial (IPS). Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dikerjakan siswa

pada siklus I dan siklus II, data kuantitatif penelitian ini didapatkan dengan

menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil tes yang diberikan kepada siswa

dan nilai persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara klasikal,

yaitu dengan rumus:

a. Menghitung nilai hasil belajar siswa secara individual digunakan

rumus:

Nk = x 100

Keterangan:
Nk = Nilai yang dicari
R = Skor yang diperoleh
N = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2012: 112)

b. Menghitung nilai rata-rata seluruh siswa:

X =
Ʃ

Keterangan:X : Nilai rata-rata yang dicariƩ : Jumlah nilai siswa
: banyaknya siswa

(Sumber: adaptasi dari Aqib, dkk, 2009 : 40)

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara

klasikal.

P =
Ʃ Ʃ x 100%

(Adopsi dari Aqib, dkk, 2009 : 41)
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Tabel 16. Ketuntasan Hasil Belajar

No Skor Ketuntasan
1 ≥72 Tuntas
2 <72 Tidak tuntas

(Adopsi dari Aqib, dkk., 2009 : 41)

Tabel 17. Kriteria ketuntasan belajar

No Persentase Kategori
1 81-100% Sangat tinggi
2 61-80% Tinggi
3 41-60% Sedang
4 21-40% Rendah
5 0-20% Sangat rendah

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bersifat siklus

dan terdiri dari empat rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus

berulang. Menurut Wardhani (2009 : 2.4) Empat kegiatan utama yang ada

pada setiap siklus, yaitu: perencanaan (plan), pelaksanaan (act), observasi

(observe), dan refleksi (reflect).

Penelitian tindaka kelas ini dibagi menjadi 2 siklus, setiap siklus terdiri

dari suatu kompetensi dasar yang terdiri dari 2 kali pertemuan yang telah

disesuaikan dengan materi pokok pelajaran, dan setiap satu kompetensi

dasar selesai akan diadakan tes pormatif untuk mengetahui tingkat

pemahaman siswa pada materi pokok tersebut serta dilakukan observasi

untuk melihat hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model

cooperative learning tipe jigsaw.
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Dalam pelaksanaanya penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dengan

guru kelas IV A. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk tiap

siklus pembelajaran dalam prosedur penelitian tindaka kelas ini adalah

sebagai berikut:

1. Siklus I

Siklus I dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap akhir siklus

diadakan tes akhir.

a. Perencanaan (planning)

Pada tahap ini peneliti membuat perangkat pembelajaran dan

menyiapkan materi pembelajaran yang akan di laksanakan dengan

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Menetapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa

2) Merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti

pemetaan SK/KD, dan membuat RPP dengan menggunakan model

cooperative learning tipe jigsaw.

3) Menyiapkan lembar observasi, LKS, dan soal-soal tes.

4) Menyiapkan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta

didik memahami pelajaran setelah dilaksanakannya proses belajar.



65

b. Pelaksanaan Tindakan (act)

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menggunakan model

cooperative learning tipe jigsaw. pada siklus I ini sesuai dengan

perencanaan yang telah disusun sebagai berikut.

Pertemuan I

Kegiatan Awal

1. Guru mengkondisikan kelas.

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan apresepsi

pembelajaran serta memotivasi siswa melalui pelemparan isu dan

permasalahan yang berkaitannya dengan pokok bahasan yang

disajikan.

Kegiatan Inti

Eksplorasi

1. Memfasilitasi siswa dengan menampilkan media gambar yang

berkaitan dengan materi pelajaran yaitu koperasi.

2. Melibatkan siswa dalam mencari informasi mengenai materi yang

akan dipelajari.

3. Meminta beberapa siswa menjawab pertanyaan yang disajikan

oleh guru.
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Elaborasi

1. Membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen dengan

jumlah 3-5 orang (kelompok asal).

2. Memfasilitasi siswa dengan pemberian teks dan topik ahli, dan

selanjutnya siswa diperintahkan untuk membaca teks tersebut.

3. Meminta siswa dengan topik yang sama berkumpul dalam satu

kelompok baru (kelompok ahli) dan mendiskusikan topik tersebut.

4. Meminta siswa dari kelompok ahli untuk kembali ke kelompok

asal dan mengajari teman-teman satu kelompoknya tentang materi

yang telah didiskusikan bersama kelompok ahli.

5. Memfasilitasi kelompok asal dengan pemberian lembar kerja

siswa (LKS) dan menunjuk salah satu siswa sebagai pemimpin

kelompok.

6. Memberikan kesempatan untuk siswa berpikir, menganalisis, dan

menyelesaikan LKS yang diberikan.

7. Memfasilitasi siswa melalui lembar soal pos test serta lembar

jawaban. (kegiatan ini dilakukan pada pertemuan II).

8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir,

menganalisis, dan menyelesaikan pos test yang diberikan.

(kegiatan ini dilakukan pada pertemuan II).

Konfirmasi

1. Melakukan tanya jawab pada siswa tentang materi yang belum

dipahami siswa.
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2. Bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman

tentang materi yang telah dipelajari.

Kegiatan penutup

1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami.

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah

dipelajari.

3. Guru memberi penguatan kepada siswa

c. Observasi (observe)

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

tindakan. Aspek-aspek yang diamati adalah kinerja guru dan hasil belajar

siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan alat

bantu berupa lembar observasi. Lembar observasi yang disiapkan di

antaranya meliputi, lembar observasi tentang kinerja guru dalam

pelaksanaan tindakan, aktivitas, dan hasil belajar (afektif dan

psikomotor) siswa untuk melihat peningkatan kemampuan siswa dalam

mengerjakan tugas.

d. Refleksi (reflection)

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, maka diadakan analisis

data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Hasil analisis data pada

siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus selanjutnya.
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2. Siklus II

Siklus II dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap akhir siklus

diadakan tes akhir.

a. Perencanaan (planning)

Pada tahap ini peneliti membuat perangkat pembelajaran dan

menyiapkan materi pembelajaran yang akan di laksanakan dengan

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Menetapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa

2) Merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti pemetaan

SK/KD, dan membuat RPP dengan menggunakan model cooperative

learning tipe jigsaw.

3) Menyiapkan lembar observasi, LKS, dan soal-soal tes.

4) Menyiapkan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta

didik memahami pelajaran setelah dilaksanakannya proses belajar.

e. Pelaksanaan Tindakan (act)

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menggunakan model

cooperative learning tipe jigsaw. pada siklus II ini sesuai dengan

perencanaan yang telah disusun sebagai berikut.
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Pertemuan I

Kegiatan Awal

1. Guru mengkondisikan kelas.

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan apresepsi

pembelajaran serta memotivasi siswa melalui pelemparan isu dan

permasalahan yang berkaitannya dengan pokok bahasan yang

disajikan.

Kegiatan Inti

Eksplorasi

1. Memfasilitasi siswa dengan menampilkan media gambar yang

berkaitan dengan materi pelajaran yaitu koperasi.

2. Melibatkan siswa dalam mencari informasi mengenai materi yang

akan dipelajari.

3. Meminta beberapa siswa menjawab pertanyaan yang disajikan

oleh guru.

Elaborasi

1. Membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen dengan

jumlah 3-5 orang (kelompok asal).

2. Memfasilitasi siswa dengan pemberian teks dan topik ahli, dan

selanjutnya siswa diperintahkan untuk membaca teks tersebut.

3. Meminta siswa dengan topik yang sama berkumpul dalam satu

kelompok baru (kelompok ahli) dan mendiskusikan topik

tersebut.
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4. Meminta siswa dari kelompok ahli untuk kembali ke kelompok

asal dan mengajari teman-teman satu kelompoknya tentang materi

yang telah didiskusikan bersama kelompok ahli.

5. Memfasilitasi kelompok asal dengan pemberian lembar kerja

siswa (LKS) dan menunjuk salah satu siswa sebagai pemimpin

kelompok.

6. Memberikan kesempatan untuk siswa berpikir, menganalisis, dan

menyelesaikan LKS yang diberikan.

7. Memfasilitasi siswa melalui lembar soal pos test serta lembar

jawaban. (kegiatan ini dilakukan pada pertemuan II).

8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir,

menganalisis, dan menyelesaikan pos test yang diberikan.

(kegiatan ini dilakukan pada pertemuan II).

Konfirmasi

1. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadapat kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.

2. Guru meluruskan kesalah pahaman dan memberikan penguatan

kepada siswa.

Kegiatan penutup

1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum

dipahami.

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah

dipelajari.
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3. Guru memberi penguatan kepada siswa

Pertemuan II

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

pada pertemuan kedua pada dasarnya sama dengan pertemuan pertama.

Hanya berbeda pada materi yang diajarkan. Pada pertemuan kedua

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran.

5) Observasi (observe)

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

tindakan. Aspek-aspek yang diamati adalah kinerja guru dan hasil belajar

siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan alat

bantu berupa lembar observasi. Lembar observasi yang disiapkan di

antaranya meliputi, lembar observasi tentang kinerja guru dalam

pelaksanaan tindakan dan hasil belajar (afektif dan psikomotor) siswa

untuk melihat peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas.

6) Refleksi (reflection)

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, maka diadakan analisis

data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Apabila tujuan

penelitian pada siklus II sudah tercapai, maka penelitian dicukupkan pada

siklus II.
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G. Indikator Keberhasilan

Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw dalam pembelajaram

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikatakan berhasil apabila

1. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya.

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya.

3. Pada akhir penelitian tingkat keberhasilan belajar siswa mencapai ≥

75% dari jumlah 21 orang siswa dengan KKM 72.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tindakan dan pembahasan yang telah dilakukan dengan

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw

terhadap siswa kelas IV A SD Negeri 05 Metro Barat pada mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw pada mata pelajaran

IPS terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV A SD

Negeri 05 Metro Barat. Pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 65,50

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 10,75 menjadi 76,25

,sedangkan presentase aktivitas siswa pada siklus I yaitu 60% (katagori

“Cukup Aktif”) meningkat 25% menjadi 85% (katagori “Sangat

Aktif”).

2. Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw pada mata pelajaran

IPS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV A SD

Negeri 05 Metro Barat. Hasil belajar meliputi 3 ranah yaitu afektif,

psikomotor, dan koqnitif. Pada siklus I, nilai rata-rata afektif siswa

sebesar 65,25 dengan ketuntasan 60% (katagori : “Cukup Baik”). Pada
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siklus II nilai rata-rata afektif siswa sebesar 76,25 dengan presentase

ketuntasan 80% (katagori “Baik”). Rata-rata nilai psikomotor siswa

pada siklus I sebesar 65,50 dengan presentase ketuntasan sebesar 60%

(katagori “Cukup Terampil”). Pada siklus II sebesar 76,50 dengan

presentase ketuntasan sebesar 85% (katagori “Sangat Terampil”). Rata-

rata nilai koqnitif siswa pada siklus I sebesar 68,1 dengan presentase

ketuntasan sebesar 60% (katagori “Sedang”). Pada siklus II sebesar

79,8 dengan presentase ketuntasan 80% (katagori “Tinggi”).

B. Saran

1. Siswa

Siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan

berpartisipasi aktif, berani bertanya, mengajukan pertanyaan,

berpendapat, dapat bekerjasama dengan teman-temannya dalam

mengerjakan tugas kelompok, percaya diri dalam melakukan kegiatan

di kelas. Siswa juga harus rajin membaca dan latihan sehingga dapat

mempermudah dalam memahami materi.

2. Guru

Hendaknya dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di SD menggunakan

model cooperative learning tipe group jigsaw, karena dapat membantu

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

IPS.
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3. Sekolah

Sekolah hendaknya memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai,

serta sarana pendukung untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran

demi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

4. Peneliti

Bagi peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan

sebagai acuan, serta model yang digunakan dapat diterapkan pada

materi yang berbeda. Selain itu, dapat mengembangkan model

cooperative learning tipe group jigsaw untuk memenuhi kebutuhan

siswa.
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