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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIPE JIGSAW DENGAN
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPS

SISWA KELAS V SD NEGERI 3 METRO PUSAT

Oleh

SUCI KEMALASARI

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V
SD Negeri 3 Metro Pusat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan
mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw dengan
menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V. Jenis
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas V yang berjumlah 50 kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan lembar observasi. Pengujian
persyaratan analisis data yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis.
Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran tipe
jigsaw dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar dengan
pengaruh 0,7 kriteria sedang. Hasil Uji-t diperoleh data thitung sebesar 2,76
sedangkan ttabel sebesar 1,677, perbandingan tersebut menunjukkan (2,76 > 1,677)
berarti Ha diterima.

Kata kunci: hasil belajar, jigsaw, IPS
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dikatakan maju atau tidak, dapat dilihat dari seberapa tinggi

kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut. Pendidikan berkualitas

harus memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi

pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai

tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik dimasa sekarang atau

masa yang akan datang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 bab 1
pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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)

Mutu pendidikan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas manusia baik

aspek kemampuan, kepribadian maupun tanggung jawab sebagai warga

negara. Untuk itu, pemerintah memberlakukan kurikulum yang menekankan

pada cara belajar siswa aktif dan lebih menekankan pada keaktifan siswa

secara fisik, mental dan emosional agar dapat memperoleh hasil belajar

yang maksimal dengan perpaduan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Salah satu mata pelajaran yang perlu menekankan pada keaktifan siswa

yaitu adalah mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS yaitu untuk
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mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang

terjadi di masyarakat. Bagi seorang guru, mengembangkan keaktifan siswa

dari proses pembelajaran yang berperan melatih keterampilan dan

kemampuan siswa yang optimal sulit untuk diterapkan. Selama ini yang

sering terjadi guru adalah orang yang tahu segalanya dan menjadi pusat

perhatian dalam proses pembelajaran, sementara siswa hanya mengikuti

saja. Padahal pembelajaran yang baik harus terlebih dahulu dirancang

dengan baik. Persoalan yang banyak terjadi di lapangan yang dihadapi oleh

pelaksana di dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran.

Guru harus mampu memilih salah satu bagian penting dalam pembelajaran

yaitu pemilihan model pembelajaran. Hal tersebut sebagai upaya

memberikan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada

siswa. Menurut Suprijono (2015: 65) model pembelajaran ialah pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas

maupun tutorial. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat kita ketahui bahwa

pemilihan model pembelajaran sangat penting dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di SD Negeri 3 Metro Pusat

pada tanggal 8 dan 9 November 2017, peneliti memperoleh informasi bahwa

model pembelajaran yang diterapkan guru di SD Negeri 3 Metro Pusat pada

mata pelajaran IPS kelas V belum optimal, sehingga hasil belajar yang

dicapai siswa tergolong rendah dan masih belum maksimal. Salah satu

model pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa belajar secara optimal
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adalah model pembelajaran tipe jigsaw. Hal ini didukung oleh pendapat

Rusman (2013: 115) bahwa tipe jigsaw adalah model pembelajaran yang

meningkatkan kerja sama antar siswa, memiliki banyak kesempatan untuk

mengemukakan pendapat serta meningkatkan rasa tanggung jawab siswa

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Selaras

dengan pendapat tersebut, Fathurrohman (2015: 62) menyatakan bahwa

model pembelajaran tipe jigsaw siswa tidak hanya mempelajari materi yang

diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan materi tersebut kepada

kelompoknya. Sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial

siswa dapat berkembang. Rendahnya hasil belajar dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 1. Nilai ujian tengah semester ganjil mata pelajaran IPS kelas V

SD Negeri 3 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2017/2018.

Jumlah
Siswa

(orang)
Kelas KKM

Siswa
Tuntas

Siswa
belum
tuntas

Persentase
siswa
tuntas
(%)

Persentase
siswa
belum

tuntas (%)
26 VA 70 9 17 34,61 65,38
24 VB 70 19 5 79,16 20,83

(Sumber: Dokumentasi ujian tengah semester ganjil TP. 2017/2018)

Berdasarkan tabel  di atas, menunjukan bahwa nilai siswa kelas V SD

Negeri 3 Metro Pusat masih banyak yang belum mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. Dari seluruh

kelas VA yang berjumlah 26 siswa, hanya ada 9 siswa atau 34,61% yang

telah mencapai KKM dan 17 siswa atau 65,38% yang belum mencapai

KKM dengan nilai rata-rata kelas sebesar 59,53. Nilai rata-rata kelas VB
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sebesar 74,16 dengan jumlah 24 siswa, hanya ada 19 siswa atau 79,16%

yang telah mencapai KKM dan 5 siswa atau 20,83% yang belum mencapai

KKM. Oleh sebab itu, peneliti memilih kelas VA sebagai kelas eksperimen

karena nilai rata-rata kelas VA lebih rendah dari nilai rata-rata kelas VB,

sedangkan kelas VB sebagai kelas kontrol.

Rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat disebabkan

oleh beberapa faktor yaitu guru belum optimal dalam menerapkan model

pembelajaran tipe jigsaw, guru hanya berperan sebagai pemberi informasi,

sedangkan siswa lebih diposisikan sebagai pendengar dan pencatat. Pada

proses pembelajaran ini siswa kurang terlibat secara langsung dalam

pembelajaran yang dilaksanakan serta kurangnya penggunaan media

pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran siswa  kurang tertarik,

merasa bosan, dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu,

dalam proses pembelajaran siswa belum ditempatkan sebagai subjek belajar

yang harus dibekali kemampuan bekerja sama, memiliki tanggung jawab

akan tugasnya, kemampuan untuk menghargai orang lain serta

mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa.

Berkenaan dengan hal tersebut, upaya yang akan dilakukan peneliti yaitu

menerapkan model pembelajaran yang baik agar siswa dapat lebih aktif dan

mampu meningkatkan pemahaman tentang apa yang dipelajari. Selain itu,

guru dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk

belajar bersama-sama dan bekerja sama yang positif tanpa adanya

persaingan satu sama lain, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap
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pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Peneliti memilih

salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan,

kerjasama diantara siswa secara berkelompok dan pemahaman pada mata

pelajaran IPS yaitu dengan menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw.

Hal ini didukung oleh pendapat Menurut Rusman (2013: 115) Jigsaw

merupakan model pembelajaran yang meningkatkan kerja sama antar siswa

dalam kelompok. Pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw selain

dapat meningkatkan kerjasama diantara siswa secara berkelompok juga

dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi IPS yang cenderung

banyak.

Upaya lain untuk meningkatkan hasil belajar dan menambah keaktifan siswa

adalah dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media

pembelajaran dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang

disampaikan oleh guru. Media juga dapat diartikan sebagai sarana atau alat

bantu yang berguna dalam proses pembelajaran, salah satu media yang

dapat diterapkan yaitu media gambar. Media gambar merupakan salah satu

benda konkret yang dapat dilihat dan diamati oleh siswa. Oleh sebab itu,

dengan menggunakan media pembelajaran akan memudahkan siswa untuk

memahami materi pelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian

eksperimen dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Jigsaw

dengan menggunakan media gambar terhadap Hasil Belajar IPS Siswa

Kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

1. Guru belum optimal dalam menerapkan model pembelajaran tipe

jigsaw.

2. Siswa kurang terlibat secara langsung dalam pembelajaran.

3. Siswa kurang tertarik, merasa bosan, dan kurang aktif dalam proses

pembelajaran.

4. Siswa belum dibekali dengan kemampuan kerjasama dan tanggung

jawab.

5. Rendahnya hasil belajar IPS.

C. Pembatas Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah dalam

penelitian ini pada pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw dengan

menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD

Negeri 3 Metro Pusat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yakni :

“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran tipe jigsaw

dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas

V SD Negeri 3 Metro Pusat?”
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

dan mengetahui pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran tipe

jigsaw dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS siswa

kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Siswa

Memberikan semangat kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran

di kelas, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

IPS.

2. Guru

Sebagai panduan dalam upaya mengoptimalkan pelajaran IPS

dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi seperti

jigsaw dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Sekolah

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan

masukan bagi pihak sekolah sebagai salah satu alternative dalam

meningkatkan mutu semua mata pelajaran pada umumnya dan

khususnya pada mata pelajaran IPS.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan

wawasan mengenai model pembelajaran serta dapat menambah
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pengetahuan peneliti tentang penelitian eksperimen model

pembelajaran tipe jigsaw dengan menggunakan media gambar.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah disini adalah pengaruh model pembelajaran tipe

jigsaw terhadap hasil belajar IPS.

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian adalah siswa kelas V.

3. Ruang Lingkup Obyek

Obyek penelitian ini adalah hasil belajar IPS.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah SD Negeri 3 Metro Pusat.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di semester genap pada tahun

pelajaran 2017/2018.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Belajar dan Hasil Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan

pengetahuan baru. Hilgard dalam Hanafiah dan Cucu (2010: 7)

mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan

perilaku yang muncul karena pengalaman.

Hamalik (2008: 27) mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu
proses, kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan
hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni
mengalami. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku
individu melalui interaksi dengan lingkungan, misalnya dari tidak
tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Selanjutnya R. Gagne dalam Susanto, (2013: 1) mengemukakan

bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu

organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat

dipisah satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar adalah

suatu proses bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai

akibat dari pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi
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lebih luas dari itu, yakni mengalami. Maka dapat disimpulkan bahwa

belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk

mengubah tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan,

keterampilan maupun sikap.

b. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh atau dicapai dari

proses belajar mengajar. Susanto (2016: 5) mengemukakan definisi

hasil belajar secara sederhana adalah kemampuan yang diperoleh

anak setelah melalui kegiatan belajar. Sementara itu, Kunandar

(2013: 62) menyatakan hasil belajar adalah kompetensi atau

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik

yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses

belajar mengajar.

Menurut Purwanto (2010: 46) hasil belajar adalah perubahan
perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan
karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang
diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu
didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu
dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotor.

Sementara itu, menurut Bloom dalam Thobroni dan Arif (2012: 23-

24) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan

psikomotor.

a. Domain Kognitif mencakup:
1) Knowledge (pengetahuan, ingatan);
2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas,

contoh);
3) Application (menerapkan);



11

4) Analys (menguraikan, menentukan hubungan);
5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,

membentuk bangunan baru);
6) Evaluating (menilai).

b. Domain Afektif mencakup:
1) Receiving (sikap menerima)
2) Responding (memberikan respon);
3) Valuing (menilai);
4) Organization (organisasi);
5) Characterization (karakterisasi).

c. Domain Psikomotor mencakup:
1) Initiatory;
2) Pre-routine;
3) Rountinized;
4) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial,

dan intelektual.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu kemampuan yang diperoleh seseorang dari

proses belajar yang telah  dilalui yang berupa perubahan dalam

aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Hasil belajar yang

diamati pada penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif.

2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. Pengertian IPS

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD

sesuai dengan Kurikulum 2006 (KTSP). Susanto (2016: 138)

menyatakan bahwa hakikat IPS adalah ilmu pengetahuan yang

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan

dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam ragka memberi

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik,

khususnya di tingkat dasar dan menengah.
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Sementara itu menurut Winataputra (2009: 1.17) pengertian IPS
atau Social studies adalah ilmu pengetahuan sosial yang
disederhanakan untuk tujuan pendidikan, sedangkan isinya adalah
aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi,
psikologi, ilmu geografi dan filsafat yang dalam praktik dipilih
untuk tujuan pembelajaran di sekolah.

Selanjutnya, Sapriya (2007: 5) menjelaskan bahwa IPS merupakan

bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala

dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek

kehidupan secara terpadu.

Berdasarkan beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa IPS

merupakan salah satu ilmu yang mempelajari berbagai kejadian di

masyarakat dari berbagai aspek kehidupan manusia yang memuat

masalah sosial dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman

kepada peserta didik. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan

untuk dapat menjadi warga yang bisa berpikir kritis terhadap

masalah yang dijumpai dalam kehidupan dan melatih untuk

menemukan solusi dari masalah tersebut.

b. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD

IPS merupakan pelajaran yang diajarkan pada anak di sekolah dasar.

IPS di SD tidak bersifat keilmuan melainkan bersifat pengetahuan.

Sapriya (2009: 20) mengemukakan bahwa IPS di SD merupakan

nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari

sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan
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berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Susanto (2016: 143)

menyatakan bahwa pendidikan IPS di SD merupakan bidang studi

yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan

interaksinya dalam masyarakat.

Menurut Bruner dalam Supriatna (2007: 38) terdapat tiga prinsip

pembelajaran IPS di SD yaitu:

1) Pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta
konteks lingkungan sehingga dapat mendorong mereka untuk
belajar.

2) Pembelajaran harus terstruktur sehingga siswa belajar dari hal-
hal mudah kepada hal yang sulit.

3) Pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga
memungkinkan siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri
dalam mengkonstruksi pengetahuannya.

Berdasarkan beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran IPS di SD disajikan sebagai suatu mata pelajaran yang

dikemas secara terpadu dari beberapa disiplin ilmu dengan

menampilkan materi yang didasarkan pada aspek kehidupan sosial

masyarakat. Kajian pembelajaran IPS di SD bukan hanya

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa tetapi juga

mendukung tindakan eksplorasi siswa untuk membangun

pengetahuan yang bermakna.

c. Tujuan Pembelajaran IPS SD

Pembelajaran IPS memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun
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2006 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, inkuiri, memecahkan masalah, dan
keterampilan dalam kehidupan sosial.

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial
dan kemanusiaan.

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global.

Susanto (2016: 145) mengemukakan tujuan utama pembelajaran IPS

adalah:

Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap
masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental
positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan
terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik
yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa
masyarakat.

Sementara itu, Sapriya (2007: 13) menjelaskan bahwa:

Tujuan Pendidikan IPS meliputi aspek: (1) pengetahuan
(understanding); (2) sikap dan nilai (attitudes and values),
“dimensi rasa” (feeling); (3) keterampilan (skill). Aspek
keterampilan IPS ini secara garis besarnya, meliputi: keterampilan
sosial (social skill), (group work skills), dan (intellectual skill).

Berdasarkan beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa

tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan

berpikir siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan

kehidupan sosial serta agar peserta didik memiliki kemampuan baik

dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai bagian

dari masyarakat dan warga negara. Setiap disiplin ilmu yang
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tergabung dalam ilmu-ilmu sosial berusaha untuk mengembangkan

kajiannya sesuai dengan alur keilmuannya dan menumbuhkan

pengetahuan yang utuh.

3. Macam-macam Model Pembelajaran di SD

Model pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

pembelajaran. Menurut Suprijono (2015: 65) model pembelajaran adalah

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran pada

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Menurut Joyce dan

Well dalam Rusman (2015: 133) berpendapat bahwa model pembelajaran

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk

kurikulum, merancang bahan pembelajaran, dan membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.

Menurut Fathurrohman (2015: 9) macam-macam model  pembelajaran
yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain.

1. Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) tipe
jigsaw yaitu Number Head Together (NHT), cooperatif script,
group investigasion, Think Pair Share (TPS), tipe jigsaw,
snowball throwing, Team Games Tournament (TGT), think-talk-
write, dan Two Stay Two Stray (TS-TS).

2. Model pembelajaran inkuiri.
3. Model pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning).
4. Model pembelajaran berbasis proyek (project based learning).
5. Model pembelajaran autentik (Authentic Learning).
6. Model pembelajaran berbasis sumber.
7. Model pembelajaran berbasis kerja (work based learning).
8. Model pembelajaran transformatif.
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Berdasarkan para ahli di atas, peneliti menyimpulkan model

pembelajaran adalah suatu konsep atau rancangan pembelajaran yang

dapat diterapkan oleh guru secara sistematis untuk mengorganisasikan

pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model

pembelajaran tipe jigsaw karena model ini dirasa dapat membantu guru

dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 3 Metro

Pusat dan dapat menumbuhkan sikap kritis siswa dalam berpikir.

4. Model Pembelajaran Tipe Jigsaw dengan Media Gambar

a. Pengertian Model Pembelajaran Tipe Jigsaw

Model pembelajaran tipe jigsaw merupakan model pembelajaran yang

mengajak siswa untuk aktif dan mengajarkan siswa untuk menguasai

pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila

mereka pelajari sendiri. Menurut Sudrajat (2010: 5) menjelaskan

bahwa tipe pembelajaran tipe jigsaw adalah pembelajaran yang

dilakukan dengan berkelompok dan mampu mengajarkan materi

tersebut kepada kelompok lainnya.

Menurut Rusman dalam Shoimin (2014: 90) menjelaskan model
pembelajaran tipe jigsaw, siswa memiliki banyak kesempatan
untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang
didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan
kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan
dapat menyampaikan kepada kelompoknya.

Menurut Fathurrohman (2015: 63) menjelaskan bahwa model
pembelajaran tipe jigsaw merupakan model pembelajaran dengan
siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang
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secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang
positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi
pelajaran yang yang harus dipelajari dan menyampaikan materi
tersebut kepada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian
siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja
sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan.

Pada model pembelajaran tipe jigsaw, terdapat kelompok asal dan

kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang

keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari

beberapa ahli. Sedangkan kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang

terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan

untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan

tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian

dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok

asal dan kelompok ahli digambarkan sebagai berikut (Fathurrohman,

2015: 64).

Kelompok  Asal

Kelompok Ahli
Gambar  1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw.
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Penjelasan dari gambar tersebut adalah para anggota dari kelompok

asal yang berbeda, bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok

ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada

masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain

untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai,

para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan

mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka

dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli.

Berdasarkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran tipe jigsaw merupakan model pembelajaran yang

mengajak siswa untuk aktif dan memiliki banyak kesempatan untuk

mengemukakan pendapat, bekerja sama saling ketergantungan yang

positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan tugasnya.

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tipe Jigsaw

Langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe jigsaw menurut

Rusman (2011: 218) yaitu:

1) Siswa dikelompokkan dengan anggota 4-6 orang.
2) Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda.
3) Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama

membentuk kelompok baru (kelompok ahli).
4) Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke

kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok
tentang subbab yang mereka kuasai.

5) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.
6) Pembahasan.
7) Penutup.
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Langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe jigsaw menurut

Huda (2014: 149) yaitu:

1) Guru membagi topik pelajaran menjadi empat bagian
/subtopik.

2) Sebelum subtopik itu diberikan, guru memberikan pengenalan
mengenai topik yang akan dibahas pada pertemuan hari ini.

3) Siswa dibagi dalam empat kelompok.
4) Bagian/subtopik pertama diberikan pada siswa/anggota 1,

sedangkan siswa/anggota 2 menerima bagian/subtopik yang
kedua. Demikian seterusnya.

5) Kemudian, siswa diminta membaca /mengerjakan
bagian/subtopik mereka masing-masing.

6) Setelah selesai, siswa saling berdiskusi mengenai
bagian/subtopik yang dibaca/dikerjakan masing-masing
bersama rekan-rekan satu anggotanya. Dalam kegiatan ini,
siswa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan
yang lainnya.

7) Khusus untuk kegiatan membaca, guru dapat membagi bagian-
bagian sebuah cerita yang belum utuh kepada masing-masing
siswa. Siswa membaca bagian-bagian tersebut untuk
memprediksikan apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut.

8) Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik
tersebut. Diskusi ini dilakukan antar kelompok atau bersama
seluruh siswa.

Langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe jigsaw menurut

Hamdayana (2015: 87) yaitu:

1) Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6
orang.

2) Tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda.
3) Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik

masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan
bergabung dalam kelompok ahli.

4) Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan
mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai
dengan banyaknya kelompok.

5) Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang
diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik
tersebut.

6) Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan
kembali kekelompok masing-masing, kemudian menjelaskan
materi kepada rekan kelompoknya.

7) Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
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8) Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran
tentang materi yang telah didiskusikan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dalam pelaksanaan

pembelajaran dengan model pembelajaran tipe jigsaw ini, peneliti

menggunakan langkah-langkah pembelajaran tipe jigsaw menurut

Rusman (2011: 218).

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Tipe Jigsaw

Menurut Rusman (2011: 219) kelebihan dan kekurangan model

pembelajaran tipe jigsaw adalah sebagai berikut:

Kelebihan:
1) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bekerjasama dengan siswa lain.
2) Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan.
3) Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam

kelompoknya.
4) Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan

positif.
5) Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain.
Kekurangan:
1) Membutuhkan waktu yang lama.
2) Siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan dengan

temannya yang kurang pandai, dan yang kurang pandai pun
merasa minder apabila digabungkan dengan temannya yang
pandai, walaupun lama kelamaan perasaan itu akan hilang
dengan sendirinya.

Sedangkan menurut  Huda (2014: 151) bahwa terdapat kelebihan dan

kekurangan pada model pembelajaran tipe jigsaw yaitu, sebagai

berikut:

Kelebihan:
1) Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada guru dan

siswa dalam memberikan dan menerima materi pelajaran
yang sedang disampaikan.

2) Guru dapat memberikan seluruh kreativitas  kemampuan
mengajar.
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3) Siswa dapat lebih komunikatif dalam menyampaikan
kesulitan yang dihadapi dalam mempelajari materi.

4) Siswa dapat lebih termotivasi untuk mendukung dan
menunjukkan minat terhadap apa yang dipelajari teman satu
timnya.

Kelemahan:
1) Memerlukan persiapan yang lebih lama.
2) Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari

guru.

Menurut  Hamdayana (2015: 89) bahwa terdapat kelebihan dan

kekurangan pada model pembelajaran tipe jigsaw yaitu, sebagai

berikut:

Kelebihan:
1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah

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

2) Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu
yang lebih singkat.

3) Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif
dalam berbicara dan berpendapat.

Kelemahan:
1) Memerlukan persiapan yang matang.
2) Memerlukan waktu yang relatif lama.
3) Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari

guru.
4) Tidak efektif untuk siswa yang banyak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran tipe jigsaw tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga

memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model pembelajaran

tipe jigsaw yaitu siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan,

Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam

berbicara dan berpendapat. Sedangkan kelemahan dari model

pembelajaran tipe jigsaw yaitu memerlukan waktu yang relatif lama

tidak efektif untuk siswa yang banyak, memerlukan perhatian dan
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pengawasan ekstra ketat dari guru, dan memerlukan persiapan yang

lebih lama.

d. Pengertian Media Gambar

Media gambar adalah media yang paling umum dipakai daripada

media yang lain. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar

daripada tulisan, apalagi jika gambarnya dibuat dan disajikan sesuai

dengan persyaratan gambar yang baik, tentu akan menambah

semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut

Hamalik (2014: 95) media gambar adalah segala sesuatu yang

diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai

curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti

lukisan, potret, slide, film, strip, opaque projektor.

Selanjutnya Sadiman (2006: 29) mengemukakan media gambar adalah

media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasan umum

yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana. Sedangkan

Arsyad (2015: 83) mengatakan bahwa media gambar adalah berbagai

peristiwa atau kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-

gambar, garis, katakata, simbol-simbol, maupun gambaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa media

gambar adalah perwujudan dari hasil tiruan benda, objek dan kejadian

yang dituangkan dalam bentuk dua dimensi.
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e. Fungsi dan Manfaat Media Gambar

Fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu

mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang

dipergunakan guru. Melalui penggunaan media pembelajaran

diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang

pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa.

Menurut Hamalik (2014: 12) secara garis besar, fungsi penggunaan

media gambar adalah sebagai berikut.

1. Fungsi edukatif, yang artinya mendidik dan memberikan
pengaruh positif pada pendidikan.

2. Fungsi sosial, memberikan informasi yang autentik dan
pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep
yang sama kepada setiap orang.

3. Fungsi ekonomis, meningkatkan produksi melalui pembinaan
prestasi kerja secara maksimal.

4. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan
menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan
teknologi kemediaan yang modern.

Menurut Sadiman (2010: 17-18) manfaat penggunaan media

pembelajaran secara umum termasuk pada penggunaan media gambar

dengan baik dapat berguna sebagai berikut.

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat
verbalistis

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra
c. Penggunaan media yang bervariasi dan tepat dapat mengatasi

sikap pasif dari siswa
d. Penggunaan media dapat membantu guru untuk menyampaikan

materi dengan persamaan pengalaman dan persepsi untuk setiap
siswa.
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Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan

manfaat media gambar ialah untuk memudahkan guru dalam mengajar

serta membuat pembelajaran lebih bervariasi sehingga diharapkan

dapat menyamakan persepsi setiap siswa agar hasil belajar meningkat.

f. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar

Setiap media pembelajaran, pasti memiliki kelebihan dan kelemahan

termasuk media gambar. Menurut Sadiman (2012: 30) kelebihan

media gambar yaitu dapat memperjelas masalah dalam bidang apa

saja dan untuk semua orang tanpa memandang umur sehingga dapat

mencegah atau membetulkan kesalahpahaman, kekurangannya ukuran

terbatas hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa.

Adapun kelebihan media gambar menurut Sadiman (2006: 31) adalah

sebagai berikut.

1. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu serta pengamatan
2. Harganya murah dan mudah didapat serta digunakan
3. Sifatnya konkrit, gambar lebih realitis menunjukkan masalah

dibandingkan dengan verbal semata
4. Mudah dipahami siswa

Sedangkan kekurangan media gambar menurut Sadiman (2006: 31)

adalah sebagai berikut.

1) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata
2) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk

kegiatan pembelajaran
3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar
4) Gambar sulit dicari karena sejarah dan kejadian masa lalu sulit

untuk diabadikan
5) Tidak semua kejadian masa lalu dapat dibuat gambarnya
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Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelebihan

media gambar sifatnya konkrit, gambar lebih realitis menunjukkan

masalah dibandingkan dengan verbal semata sedangkan kekurangan

nya ukuran terbatas hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa.

5. Penelitian yang relevan

a. Nurul Suparni (2016). Hasil penelitian terdapat pengaruh yang

signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 1

Metro Timur. Hasil Uji-t diperoleh data thitung sebesar 2,65 sedangkan

ttabel sebesar 2,00, perbandingan tersebut menunjukkan (2,65 > 2,00)

berarti Ha diterima.

b. Dea Ayu (2015). Hasil penelitian ada pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar IPS siswa

kelas V SD N Sumberejo. Hasil Uji-t diperoleh data thitung sebesar

6,224 sedangkan ttabel sebesar 1,992, perbandingan tersebut

menunjukkan (6,224 > 1,992) berarti Ha diterima.

c. Khusnul Fajriyah (2014). Hasil penelitian ada pengaruh model

pembelajaran jigsaw terhadap  hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN

1 Bandungrejo. Hasil Uji-t diperoleh data thitung sebesar 11,826

sedangkan ttabel sebesar 1,684, perbandingan tersebut menunjukkan

(11,826 > 1,684) berarti Ha diterima.
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, sehingga

terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan jigsaw dan siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu kedua penelitian menerapkan

model pembelajaran jigsaw yang melihat pengaruhnya terhadap hasil

belajar. Namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada mata

pelajaran dan kelas yang di gunakan ada yang sama dan ada yang

berbeda dengan yang peneliti gunakan.

B. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antar variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Sugiyono (2014: 60)

mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti.
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Berdasarkan pokok pikiran yang telah dijelaskan, memungkinkan bahwa

model pembelajaran tipe jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar IPS.

Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar diagram kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan
X = variabel bebas
Y = variabel terikat

= pengaruh

Alur kerangka pikir pada gambar di atas dapat dideskripsikan bahwa model

jigsaw yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dapat membuat

siswa lebih mudah menguasai mata pelajaran IPS, sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

C. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka

berfikir (Sugiyono, 2013: 96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir

di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran tipe jigsaw

dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V

SD Negeri 3 Metro Pusat”.

Hasil belajar (Y)
Model pembelajaran jigsaw

dengan menggunakan
media gambar

(X)
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Rancangan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Sanjaya (2014:

85) bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja

dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu. Objek penelitian ini adalah

pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw dengan media gambar (X) terhadap

hasil belajar siswa (Y).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Experimental Design.

Pemilihan penggunaan quasi experimental design ini didasari karena sulitnya

mengontrol semua variabel-variabel luar yang ikut mempengaruhi

pelaksanaan eksperimen. Quasi experimental design terdiri dari dua bentuk

yaitu time series design dan non-equivalent control group design.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain non-equivalent control

group design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelas kontrol dan

kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan

berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sedangkan

kelompok kontrol adalah kelompok pengendali yaitu kelas yang tidak

mendapat perlakuan. Pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok
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kontrol tidak dipilih secara random. Menurut Sugiyono (2016: 116) bahwa

non-equivalent control group design digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Desain Eksperimen
Keterangan:
X : Perlakuan (treatment)
O1 : Prettest sebelum diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O2 : Posttest setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O3 : Prettest pada kelompok kontrol
O4 : Posttest pada kelompok kontrol

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Pilih dua kelas subjek untuk dijadikan kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

2. Memberikan prettest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menerapkan

model pembelajaran tipe jigsaw dengan media gambar.

4. Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol dengan menggunakan

model pembelajaran yang biasa dilakukan guru.

5. Kemudian melakukan posttes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

6. Menghitung mean dari nilai prettest dan posttest pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

7. Menggunakan statistik untuk mencari perbedaan hasil langkah keenam,

sehingga dapat diketahui pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw

dengan media gambar terhadap hasil belajar siswa.

O1 X O2

O3 O4
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Metro Pusat, Jalan Yos

Sudarso,  Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian eksperimen ini dilaksanakan pada pembelajaran

semester genap tahun pelajaran 2017/2018 selama 7 bulan dari bulan

November 2017 sampai Juli 2018.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan

variabel terikat.

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen disebut sebagai variabel stimulus, prediktor,

dan antecedent. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel bebas

(independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

atau terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model

pembelajaran tipe jigsaw.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria,

konsekuen. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
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variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil

belajar.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi suatu variabel dengan

mengkategorikan sifat-sifat menjadi elemen yang dapat diukur. Menurut

Sugiyono (2012: 31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau

sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur

Berikut ini adalah definisi operasioanl variabel yang akan digunakan

dalam penelitian ini:

a. Model Pembelajaran Tipe Jigsaw

Model pembelajaran tipe jigsaw adalah teknik pembelajaran

kooperatif dimana siswa, bukan guru yang memiliki tanggung jawab

lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapan model

pembelajaran tipe jigsaw merupakan pendekatan yang menekankan

pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi

dan saling membantu dalam menguasai materi. Adapun indikator

pencapaian aktifitas yang diacu adalah sebagai berikut.

1) Mempelajari salah satu materi pembelajaran

2) Mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama

3) Menginformasikan materi pembelajaran saat kembali ke

kelompok asal

4) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
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b. Hasil Belajar

Hasil belajar yaitu suatu kemampuan yang diperoleh siswa dari

proses belajar yang telah dilalui, bukti ketercapaian kemampuan

tersebut dapat dilihat dari bentuk skor atau nilai yang berupa angka.

Hasil belajar yang akan diamati pada penelitian ini meliputi ranah

kognitif yaitu dilakukan setelah mengikuti tes pada akhir

pembelajaran yang meliputi indikator C1 (mengingat), C2

(memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis) dengan

mempertimbangkan aspek afektif, dan psikomotor. Ranah afektif,

nilai diperoleh melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran

berlangsung menggunakan lembar observasi yang meliputi indikator

A1 (menerima), A3 (menghargai). Sementara itu, untuk ranah

psikomotor nilai diperoleh melalui tes unjuk kerja yang diambil dari

indikator P2 (manipulasi).

Indikator yang dibuat merupakan indikator produk yang diturunkan

dari ranah pengetahuan menurut Bloom (2016) yaitu: C1

(mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis),

C5 (mengevaluasi), C6 (menciptakan), A1 (menerima), A2

(merespon), A3 (menghargai), A4 (mengorganisasikan), A4

(karakteristik menuju nilai) dan P1 (meniru), P2 (manipulasi), P3

(presesi), P4 (artikulasi), P5 (naturalisasi). Indikator yang dibuat juga

disesuaikan dengan SK dan KD yang digunakan dalam pembelajaran

yang dilakukan pada penelitian.
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D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakterisitk tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2016: 117). Sanjaya (2014: 228) berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian peneliti,

kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa generalisasi hasil penelitian

berlaku. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 3

Metro Pusat yang berjumlah 50 orang siswa yang terdiri dari kelas VA

dengan jumlah 26 orang siswa yang digunakan untuk kelompok

eksperimen dan kelas VB berjumlah 24 orang siswa yang digunakan

untuk kelompok kontrol. Data populasi dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat tahun
pelajaran 2017/2018

No. Kelas Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan
1 V A 26 15 11
2 V B 24 13 11
Jumlah 50 siswa 28 22

(Sumber: Dokumentasi Guru SD Negeri 3 Metro Pusat tahun pelajaran
2017/2018)
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2. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat

serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013: 30).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non

probability sampling. Menurut Sugiyono, 2016: 122) non probability

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Sedangkan jenis sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel (Sugiyono, 2016: 124). Sampel penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas V yaitu berjumlah 50 siswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik berikut.

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk

pengumpulan data nilai siswa dari dokumentasi nilai ujian tengah

semester ganjil. Dokumentasi juga digunakan peneliti sebagai

pengumpulan data gambaran pelaksanaan penelitian yang akan

dilaksanakan di dalam kelas.
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2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data digunakan untuk mengetahui

kondisi sementara yang akan diteliti dan diamati. Peneliti menggunakan

teknik observasi ini untuk mengamati keadaan nyata secara langsung

mengenai masalah yang akan diteliti. Observasi dilakukan pada tanggal 8

dan 9 November 2017 di SD Negeri 3 Metro Pusat.

3. Tes

Triyono (2012: 174) mengungkapkan teknik tes adalah cara pengumpulan

data penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan tes terhadap

sejumlah objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data

hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Bentuk tes berupa soal pilihan

jamak yang berjumlah 20 soal yang sudah diuji validitas dan reliabilitas.

Setiap jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0.

Soal tes yang sudah valid diberikan kepada kedua kelas yaitu kelas kontrol

dan kelas eksperimen yaitu pretest dan posttest.
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Tabel 3. Kisi-kisi Soal Uji Instrumen

Kompetensi
Dasar

Indikator

Ranah
Kognitif

Nomor Butir Soal

Sebelum
diuji

Valid
Diguna

-
kan

Baru

2.3
Menghargai
jasa dan
peranan tokoh
dalam
memproklama
sikan
kemerdekaan

1. Menyebutkan
peristiwa
penting yang
terjadi
disekitar
proklamasi
kemerdekaan
Indonesia

C1
1,2,3,4,5
,6,22

1,2,3,4,
5,6

1,3,4,5,
6

1,2,3,4,
5

2. Menentukan
peran
BPUPKI dan
PPKI di
sekitar
kemerdekaan
Indonesia

C3
7,8,14,1
5,19,20,
24,25,28

,29

,8,15,2
0,24,25

,29

8,15,20
,24,25,

29

6,7,8,9,
10,11

3. Menyebutkan
tokoh-tokoh
penting yang
berjasa dalam
peristiwa
proklamasi
kemerdekaan
Indonesia

C1
11,12,13
,16,17,2

3,27

11,13,
17,27

11,13,
17,27

12,13,
14,15

4. Mengemuka
kan cara
menghargai
jasa para
tokoh
perjuangan
kemerdekaan
Indonesia

C2
9,10,18,
21,26,30

9,10,1
8,21,
30

9,10,1
8,21,

30

16,17,
18,19,2

0

JUMLAH 30 21 20 20

F. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes dengan

tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa dan bagaimana

hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw.
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1. Pengertian Instrumen Tes

Instrumen yang digunakan peneliti pada penelitian ini berupa instrumen

tes. Tes bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai

materi yang diajarkan dan data yang diperoleh berupa angka sehingga tes

menggunakan pendekatan kuantitatif. Sanjaya (2014: 251) menyatakan

bahwa instrumen test adalah

Alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek
penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk mengukur
kemampuan subjek penelitian dalam menguasi materi pelajaran
tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut;
untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menggunakan
alat tertentu, maka digunakan tes keterampilan menggunakan alat
tersebut, dan lain sebagainya.

Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini berupa soal tes pilihan

jamak yang relevan dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah

dibuat. Tes terdiri dari tes awal (prettest) dan tes akhir (posttest).

2. Uji Coba Instrumen Tes

Setelah instrumen soal tes tersusun kemudian diujicobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Tes uji coba ini dilakukan untuk

mendapatkan persyaratan tes yaitu validitas dan reliabilitas. Soal tes uji

coba berjumlah 30 butir soal. Uji coba instrumen ini dilakukan di kelas V

SD Negeri 2 Metro Pusat. Alasan peneliti menggunakan SD Negeri 2

Metro Pusat yaitu memiliki persamaan dengan SD Negeri 3 Metro Pusat.

Persamaan tersebut meliputi kurikulum yang sama yaitu menggunakan

KTSP, sekolah yang sama-sama berstatus negeri, guru yang

berpendidikan strata satu (S1), memiliki akreditasi sekolah yang sama
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yaitu A, persamaan KKM yang telah ditentukan untuk mata pelajaran IPS

yaitu 70, dan letak sekolah yang berlokasi di satu kecamatan yaitu Metro

Pusat. Setelah dilakukan uji coba instrumen, selanjutnya yaitu

menganalisis hasil uji coba instrumen.

3. Uji Prasyaratan Instrumen

a. Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tes ini

menggunakan rumus korelasi point biserial dengan bantuan program

microsoft office excel 2007, rumus yang digunakan sebagai berikut.

γ =
Keterangan:
rpbis = koefisien korelasi point biserial
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item

yang dicari korelasi
Mt = mean skor total
St = simpangan baku
p = proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q = 1-P
(Sumber: Kasmadi & Sunariah, 2014: 157)

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r
Besar koefisien korelasi Interpretasi
0,80 – 1,00 Sangat kuat
0,60 – 0,79 Kuat
0,40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber: Sugiyono, 2016: 257)

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel, maka
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alat ukur tersebut tidak valid. Pelaksanaan  uji coba soal tes kognitif

(pilihan jamak) dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018.  Mencari

validitas soal tes kognitif (pilihan jamak) dilakukan  uji coba soal

dengan jumlah responden sebanyak 20 siswa. Jumlah soal yang

diujicobakan sebanyak 30 soal. Setelah dilakukan uji coba soal,

dilakukan analisis validitas butir soal menggunakan rumus Product

Moment dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2007. Hasil

analisis tersebut, diperoleh butir soal sebanyak 21 butir soal dan 9

butir soal yang tidak valid. Soal yang valid digunakan pada soal

pretest dan posttest sedangkan soal yang tidak valid tidak dipakai.

Peneliti menggunakan 20 pertanyaan di mana 20 pertanyaan tersebut

mewakili setiap indikator.

b. Uji Reliabilitas

Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada

subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama

atau relatif sama. Untuk menghitung reliabilitas soal tes maka

digunakan rumus KR. 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut.

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = standar deviasi dari tes
(Sumber: Arikunto, 2012: 115)
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Perhitungan reliabilitas tes pada penelitian ini dibantu dengan

program microsoft office excel 2007. Kemudian dari hasil

perhitungan tersebut akan diperolah kriteria penafsiran untuk indeks

reliabilitasnya. Indeks reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5. Koefisien Reliabilitas

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber: Arikunto, 2006: 276)

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, menurut

Meltzer (dalam Khasanah, 2014: 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

G =

Dengan kategori sebagai berikut.
Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1
Sedang  : 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7
Rendah  : N-Gain< 0,3

1. Analisis Data Hasil Belajar

a. Kognitif

1) Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.
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NP =

Keterangan:
NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

2.) Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat dihitung

dengan rumus:

X =

Keterangan:

X = nilai rata-rata seluruh siswa
ΣX = total nilai yang diperoleh siswa
ΣN = jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40)

3.) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus berikut.

P = x 100%

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

Tabel 6. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa

No Persentase Kriteria
1 >85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 < 24% Sangat rendah

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)
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b. Afektif

1) Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
N = Nilai akhir
SP = Skor pemerolehan
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Kunandar, 2013: 130)

Nilai yang diperoleh dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar

afektif siswa sebagai berikut.

Tabel 7. Kategori nilai hasil belajar afektif siswa

Rentang Nilai
Kategori

Angka Predikat
81 – 100 A Baik Sekali
66– 80 B Baik
51 – 65 C Cukup
0 – 50 D Kurang

(Sumber: Arikunto, 2005: 40)

2) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus berikut.P = ∑ ∑ × 100 %
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

N = SPSM× 100
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Tabel 8.Kriteria persentase hasil belajar afektif siswa secara
klasikal

No Tingkat Keberhasilan Keterangan
1. ≥ 80% Baik Sekali
2. 60-79% Baik
3. 40-59% Cukup
4. 20-39% Kurang
5. < 20% Kurang Sekali

(Sumber: Aqib, dkk. 2010: 41)

c. Psikomotor

1) Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
N = Nilai akhir
SP = Skor perolehan
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Kunandar, 2013: 130)

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar

psikomotor siswa sebagai berikut.

Tabel 9.Kategori nilai hasil belajar psikomotor siswa

Rentang Nilai
Kategori

Angka Predikat
81 –100 A Baik Sekali
66– 80 B Baik
51 – 65 C Cukup
0 – 50 D Kurang

(Sumber: Arikunto: 2005)

N = SPSM × 100
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2) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus berikut.

P = ∑Siswa yang tuntas belajar∑ Siswa × 100 %
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

Tabel 10. Kriteria persentase hasil belajar psikomotor siswa

secara klasikal

No Tingkat Keberhasilan Keterangan

1. ≥ 80% Baik Sekali
2. 60-79% Baik

3. 40-59% Cukup

4. 20-39% Kurang
5. < 20% Kurang Sekali

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

2. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sampel

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Ada beberapa cara yang digunakan untuk menguji normalitas data,

antara lain: dengan kertas peluang normal, uji Chi Kuadrat, uji

Liliefors, rumus Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk dan Statistical

Product and Service Solutions (SPSS) 23. Pada penelitian ini, pengujian

normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji chi kuadrat.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.

1) Rumusan hipotesis:
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H0 = Populasi yang berdistribusi normal

Ha = Populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Pengujian dengan rumus chi-kuadrat, yaitu:

= ( − )
Keterangan:

χ2 : Chi Kuadrat atau normalitas sampel
fo : Frekuensi yang diobservasi
fh : Frekuensi yang diharapkan
k : Banyaknya kelas interval
(Sumber: Sugiyono, 2010: 107)

Kaidah keputusan apabila χ2
hitung < χ2

tabel maka populasi berdistribusi

normal, sedangkan apabila χ2
hitung > χ2

tabel maka populasi tidak

berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Jika sampel berasal dari distribusi normal, maka selanjutnya akan diuji

kesamaan dua varians atau disebut uji homogenitas. Uji homogenitas

dimaksudkan untuk memperlihatkan kedua atau lebih kelompok data

sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau tidak.

Berikut langkah-langkah uji homogenitas.

1) Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat

H0 : Tidak ada persamaan variansi dari beberapa kelompok

data sama

Ha : Ada persamaan varian dari beberapa kelompok data
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2) Menentukan taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf signifikannya

adalah α = 5% atau 0,05.

3) Uji homogenitas menggunakan uji-F dengan rumus:

F =

(Sumber: Muncarno, 2015: 57)

Keputusan uji jika Fhitung < Ftabel maka homogen, sedangkan jika Fhitung >

Ftabel maka tidak homogen.

c. Uji Hipotesis

Setelah diuji dengan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya

sampel diuji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mencari bukti atas

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun rumusan

hipotesis yang diajukan adalah.H ∶ Terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran

tipe jigsaw dengan menggunakan media gambar terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat.

Pengujian hipotesis ini menggunakan rumus uji t (t- test). Pengujian

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus statistik sebagai

berikut.

= −( ) ( ) +
Keterangan:
t = uji hipotesisx = rata-rata data pada sampel 1x = rata-rata data pada sampel 2
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n = jumlah anggota sampel 1n = jumlah anggota sampel 2S = varians sampel 1S = varians sampel 2
(Sumber: Muncarno, 2015: 56)

Berdasarkan rumus di atas, ditetapkan taraf signifikansi 5% atau α =

0,05 maka kaidah keputusanya itu jika thitung< ttabel maka Ha ditolak,

sedangkan jika thitung> ttabel maka Ha diterima. Apabila Ha diterima

berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

d. Uji Pengaruh

Besar pengaruh penerapan model pembelajaran tipe jigsaw dengan

menggunakan media gambar terhadap hasil belajar dilakukan dengan

menghitung Cohend menggunakan rumus Effect Size dari Cohan

sebagai berikut.

= (M1 −M2)SDgab
Keterangan
d : nilai effect size
M1 : nilai rata-rata kelompok eksperimen
M2 : nilai rata-rata kelompok kontrol
SDgab : nilai standar deviasi gabungan
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Langkah selanjutnya yaitu memberikan interpretasi dari nilai effect size

yang diperoleh adapun interpretasi, yaitu:

Tabel 11. Interpetasi Nilai Effect Size

Nilai Cohen d Interpretasi
d<d≤0,2 Efek kecil
0,2<d<0,8 Efek sedang
d<0,8 Efek besar

(Sumber: Cohen dalam Carl. dkk. 2004 : 1)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran tipe

jigsaw terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat.

Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar kelas eksperimen

dengan hasil perhitungan uji pengaruh yaitu 0,7. Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis dengan manual diperoleh thitung = 2,76 > ttabel = 1,677 yang

menandakan bahwa tingkat kebermaknaannya signifikan dan Ha dinyatakan

diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran

tipe jigsaw dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar IPS

siswa kelas V SD Negeri 3 Metro Pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian

pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw, maka ada beberapa saran yang

dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi Siswa

Model pembelajaran tipe jigsaw dapat diterapkan untuk dapat menarik

minat siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran IPS.
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2. Bagi Guru

Model pembelajaran tipe jigsaw dapat dipakai sebagai alternatif untuk

memberikan variasi dalam proses pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Sekolah yang ingin menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw sebagai

bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan

khususnya dalam meningkatkan hasil belajar IPS.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Peneliti yang ingin menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw dapat

ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya, dengan memperhatikan

alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran, dan

karakteristik siswa yang ada pada sekolah.
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