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ABSTRAK
Nama

: Muhsin Ade Putra

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

:Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Menggunakan metode Jigsaw di
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhsan Sarang Burung.

Skripsi ini membahas tentang keaktifan siswa Pada mata pelajaran IPA untuk
meningkatkan keaktifan Siswa di Madrasah Intidaiyah Nurul Ikhsan Sarang Burung.
Fokus dari penelitian ini yaitu pada aspek pembelajaran IPA dengan menggunakan
metode jigsaw. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana
pengaruh penggunaan Metode jigsaw terhadap kekatifan siswa kelas V MI Nurul
Ikhsan Sarang Burung. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan
menggunakan Metode jigsaw yang dilakukan selama 3 siklus. Tiap siklus terdiri dari
5 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, refleksi. Subjek
penelitian ini berjumlah 17 siswa, terdiri 12 siswa laki-laki dab 5 siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pembelajaran IPA melalui Metode Jigsaw
meningkat di setiap siklus.
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ABSTRACK

Nama

: Muhsin Ade Putra

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

:Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Menggunakan metode Jigsaw di
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhsan Sarang Burung.

This thesis discusses the activeness of students in science subjects to improve the
activity of students in the Nurul Ikhsan Sarang Burung Madrasah Intidaiyah. The
focus of this study is on aspects of science learning using the jigsaw method. The
purpose of this research is to describe how the influence of jigsaw use on class V
students of MI Nurul Ikhsan Sarang Burung. This research is a class activity using the
jigsaw method which is carried out for 3 cycles. Each cycle consists of 5 stages,
namely: planning, implementation, implementation, evaluation, reflection. The
subject of this study consisted of 17 students, consisting of 12 male students and 5
female students. Data collection techniques are carried out by observation, interview,
documentation. The results of this study indicate the quality of science learning
through the Jigsaw Method increases in each cycle.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai manusia yang
berkualitas. Kualitas pendidikan pada saat ini merupakan suatu masalah yang
paling

menonjol dalam setiap pembaharuan sistem pendidikan nasional.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus mengikuti perkembangan
masyarakat yang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Perkembangan ilmu dan teknologi dapat memberikan dampak yang sangat
luas disegala aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan termasuk
didalamnya perkembangan metode pembelajaran, khususnya di MI/SD yang
terus diarahkan pada peningkatan hasil belajar siswa.
Dari beberapa hasil penelitian, faktor yang berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa adalah kemampuan dasar siswa, selain itu faktor lain yang juga
dapat mempengaruhi adalah stimulasi guru terhadap siswa. Dengan
menggunakan metode mengajar yang sesuai dan memiliki keterkaitan yang
kuat dengan pengalaman belajar siswa, maka hasil belajar yang di peroleh
siswa dalam setiap proses pembelajaran akan lebih baik. Proses kegiatan
belajar mengajar yang didasarkan pada pembentukan hasil belajar siswa akan
lebih baik jika dalam proses belajar mengajar menggunakan metode-metode
pembelajaran yang bervariasi.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memulai tuntutan lulusan
yang kompetitif dengan menyelaraskan kegiatan belajar mengajar dengan
nuansa kurikulum berbasis kompetensi yang melibatkan siswa secara aktif
dalam membangun gagasan atau pengetahuan oleh masing-masing individu.
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Hasil belajar siswa merupakan kegiatan-kegiatan siswa dalam proses
pembelajaran untuk memperoleh kepandaian ilmu, keterampilan dan sikap.
Kegiatan siswa dalam proses pembalajaran haruslah tercipta, sebab dengan
begitu akan tergambarkan kalau siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
yang mereka lakukan bersama dengan guru sehingga tujuan pembelajaran
yang direncanakan oleh guru terjamin ketercapaiannya.
Sebagai

penentu

faktor

keberhasilan

pendidikan,

guru

dapat

menciptakan sumber daya manusia apakah bermutu baik atau bermutu kurang.
Agar menghasilkan kualitas yang baik, maka seorang guru di tuntut untuk
meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga dengan pribadi yang berkualitas
tersebut guru dapat mengantarkan peserta didik dalam menyongsong masa
depan yang penuh tantangan. Salah satu peningkatan mutu guru adalah
dengan mengetahui kelemahan-kelemahan kea rah yang lebih baik. Oleh
karena itu alangkah baiknya jika seorang guru mengadakan penelitian tentang
apa yang telah dilakukan dalam mengajar, hasil yang telah di peroleh serta apa
saja hambatannya, serta motivasi apa yang dapat mendorong siswa dalam
belajar.
Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru mata pelajaran IPA di
MIS Nurul Ikhsan Sarang Burung selama Praktek Kompetensi Mengajar pada
tanggal 22 Agustus-22 November 2016 ditemukan permasalahan seperti
proses pembelajaran yang berjalan masih monoton, siswa terlihat jenuh
dengan proses pembelajaran, dan siswa melakukan aktifitas lain saat guru
menjelaskan materi pelajaran.

Adapun indicator dari keaktifan belajar siswa yang akan diteliti
meliputi (1) Siswa antusias belajar materi Rangka dan Panca Indera Pada
Manusia (2) Siswa aktif saling bertanya dengan temannya berkaitan dengan
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materi (3) Siswa aktif mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru
secara langsung kepada siswa (4) Siswa mampu memahami materi pengertian
Rangka dan Panca Indera (5) Siswa mampu menyebutkan panca indera pada
tubuh manusia (6) Siswa aktif memberikan kesimpulan dari materi yang telah
disampaikan. Rendahnya hasil belajar dapat dilihat dari hasil ulangan siswa
yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Salah satu metode yang peneliti pilih untuk mengatasi permasalahan
yang ada yaitu dengan menggunakan metode jigsaw sebagai salah satu cara
yang menarik bagi siswa untuk belajar. Pengggunaan metode jigsaw yang
digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Oleh Karena itu alangkah baiknya
jika seorang guru mengadakan penelitian tentang apa yang telah dilakukan
dalam mengajar, hasil yang telah di peroleh serta apa saja hambatannya, serta
motivasi apa yang dapat mendorong siswa dalam belajar.
Dengan demikian, diharapkan siswa dapat meningkatkan semangat,
motivasi, dan aktivitas belajarnya, sehinggga hasil belajar siswa lebih
meningkat. Penggunaan metode jigsaw ini lebih menekankan keaktifan siswa
dan kerja sama antar siswa didalam kelas. Kelas dibagi menjadi kelompokkelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama dengan
dalam satu perencanaan kegiatan belajar mengajar. Setiap angggota kelompok
diharapkan dapat saling bekerja sama secara sportif satu sama lain dan
bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun pada anggota dalam
satu kelompok.
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan melihat bagaimana proses
pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhsan

Sarang

Burung Kabupaten Muaro Jambi” dengan Judul : “Upaya Meningkatkan
Keaktifan Belajar Siswa Pada Materi Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
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Dengan Menggunakan Metode Jigsaw Di Kelas V.A Di Sekolah Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ikhsan Sarang Burung Kabupaten Muaro Jambi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat
di identifikasi dalam

penelitian ini adalah upaya upaya meningkatkan

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Fungsi Alat Tubuh
Manusia melalui metode jigsaw.
1. Pembelajaran IPA di MIS Nurul Ikhsan masih berjalan monoton.
2. Murid tidak termotivasi dan jenuh dalam proses pembelajaran IPA di
dalam kelas
3. Pembelajaran cendrung dilakukan dengan metode ceramah dan penugasan.
4. Rendahnya hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA di MIS Nurul
Ikhsan, hal ini dapat dilihat dari hasil ualangan atau ujian siswa yang
berada di bawah KKM
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi pokok
masalah sebagai berikut :
1. Objek penelitian ini adalah siswa kelas V MIS Nurul Ikhsan
2. Materi pelajaran yang diteliti adalah IPA sub pokok bahasan tentang
Fungsi Alat Tubuh Manusia
3. Penelitian ini adalah untuk melihat keaktifan belajar siswa pada mata
pelajaran IPA pokok bahasan Fungsi Alat Tubuh Manusia

dengan

menggunakan metode Jigsaw.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditemukan diatas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
Apakah penerapan metode jigsaw dapat meningkatkan

keaktifan

belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan tentang Fungsi Alat
Tubuh Manusia kelas V MIS Nurul Ikhsan?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran IPA
materi fungsi alat tubuh manusia dengan menggunakan metode jigsaw
kelas V MIS Nurul Ikhsan.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :
a) Menambah wawasan peneliti maupun semua pihak yang terkait dalam
proses pembelajaran
b) Untuk memberikan konstribusi pemikiran penulis bagi sekolah MIS
Nurul Ikhsan
c) Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata
Satu (SI) pada program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Teori
1. Keaktifan Belajar
Aktif menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005:23) berarti giat.
Aktifitas siswa dalam belajar harus diperhatikan oleh guru, agar proses
belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal. Maka
guru perlu mencari cara untuk meningkatkan keaktifan siswa.
Keaktifan adalah kegiatan atau aktifitas atau segala sesuatu yang
dilakukan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Aktifitas tidak hanya
ditentukan oleh aktifitas fisik semata, tetapi juga ditentukan oleh aktifitas
non fisik seperti mental, intelektual dan emosional. Sardiman (2009:100)
berpendapat bahwa “Aktifitas di sini yang baik ialah yang bersifat fisik
dan non fisik atau mental dalam kegiatan pembelajaran, kedua aktifitas
tersebut harus saling terkait. Kaitan keduanya akan menumbuhkan
keaktifan yang optimal. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan siswa di
kelas saat pembelajaran.” Beberapa macam aktifitas itu mesti di
aplikasikan guru pada saat pembelajaran.
Nasution (2010:88) menegaskan bahwa dalam pendidikan anak-anak
sendirilah yang harus aktif. Artinya anak yang berbuat. Keaktifan siswa
dijadikan indikator dalam pendidikan. Siswa yang aktif dinamakan sudah
mendapatkan pendidikan. Dikatakan demikian karena dari berbuatlah anak
mendapat pengalaman belajar.
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Dari pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa keaktifan belajar
adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta
didik secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh
hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek afektif, kognitif, dan
psikomotor. Keaktifan belajar siswa tidak mungkin akan tercipta bila tidak
didukung dengan pembelajaran yang aktif. Keaktifan belajar itu
merupakan kegiatan siswa sedangkan pembelajaran yang aktif ialah
kegiatan guru dan siswa yang telah dirancang oleh guru pada RPP.
Rusman (2014:324) mengemukakan “Pembelajaran aktif merupakan
pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktifitas siswa
dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan
dikaji dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga mereka dapat
meningkatkan pemahaman dan kompetensinya”.
Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat terlaksana
jika memenuhi kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Martinis
(2007:80-81) bahwa ia mengatakan
“Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat
dilaksanakan manakala: (l) pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat
pada peserta didik, (2) guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi
pengalaman dalam belajar (3) tujuan kegiatan pembelajaran tercapai
kemampuan minimal peserta didik (kompetensi dasar), (4) pengelolaan
kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreatifitas peserta didik,
meningkatkan kemampuan minimal nya, dan mencapai peserta didik yang
kreatif serta mampu menguasai konsep-konsep, dan (5) melakukan
pengukuran secara kontinyu dalam berbagai aspek pengetahuan, sikap,
dan keterampilan.”

2. Jenis-jenis Keaktifan dalam Belajar
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Keaktifan siswa dalam pembelajaran terdiri dari berbagai macam
bentuknya. Adapun jenis-jenis keaktifan siswa dalam belajar menurut
Sardiman (2009:101) adalah sebagai berikut:
“kegiatan siswa antara lain dapat digolongkan dalam delapan
kelompok, yaitu: (a)Visual activities, yang termasuk di dalamnya
misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain. (b)oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi dan
interupsi. (c) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan:
uraian,percakapan, diskusi, music, pidato. (d) Writing activities, seperti
misalnya

menulis

cerita,

karangan,

laporan,

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi Keaktifan Belajar
Ada beberapa Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keaktifan
peserta didik dalam proses pembelajaran menurut Martinis (2007:84),
yaitu: “(1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga
mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. (2) Menjelaskan tujuan
instruksional (kemampuan dasar kepada peserta didik). (3)Mengingatkan
kompetensi belajar kepada peserta didik. (4) Memberikan stimulus (masalah,
topik, dan konsep yang akan dipelajari). (5) Memberi petunjuk kepada peserta
didik cara mempelajarinya. (6) Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran. (7) Memberi umpan balik (feedback) (8)
Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa tes, sehingga
kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur. (9) Menyimpulkan setiap
materi yang disampaikan di akhir pembelajaran.”

Berdasarkan penjelasan ahli di atas maka faktor-faktor yang dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu: menarik perhatian siswa,
menyampaikan

dan

menjelaskan

tujuan

kegiatan

pembelajaran,

memberikan rangsangan agar minat belajar siswa tumbuh, memberikan
petunjuk dalam mempelajari materi, memberikan umpan balik berupa
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penguatan atau hadiah, dan menyimpulkan setiap akhir pelajaran. Selain itu
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran juga
merupakan faktor meningkatkan keaktifan belajar. Faktor-faktor tersebut
dapat diupayakan oleh guru salah satunya dengan penggunaan model
pembelajaran.
1. Metode jigsaw
a. Metode
Metode menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam Kapita Selekta
Pendidikan

Islam,

(1999:114) berasal

dari

kata meta berarti

melalui,

dan hodos jalan.Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai
suatu

tujuan.Sedangkan

menurut

Depag

RI

dalam

buku Metodologi

Pendidikan Agama Islam (2001:19) Metode berarti cara kerja yang bersistem
untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan. Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (1999:767) Metode adalah carayang telah teratur dan terpikir baikbaik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang
ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga sulit
menentukan bagaimana sebenarnya mengajar yang baik. Metode adalah salah
satu alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah
laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Metode pembelajaran adalah suatu
pengetahuan tentang cara cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau
instruktur.
Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses
pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat dikatakan Teori belajar
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merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar,
sehingga membantu kita semua memahami proses inhern yang kompleks dari
belajar. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk
menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat
dicapai.
Dapat juga disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi
pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk
mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat di serap
dengan baik oleh siswa. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada
pemilihan dan penggunaan metode mengajar.
b. Metode jigsaw
Metode jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri
dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas
penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut
kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam
kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerjasama
saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan
bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan meteri
tersebut kepada anggota kelompok yang lain.
Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diu jicobakan oleh Elliot
Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh
Slavin

dan

teman-teman

di

Universitas

John

Hopkins

(Arends,

2001:78). Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson sebagai
metode pembelajaran kooperatif.Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran
membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara.Dalam teknik ini, guru
memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu
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siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna.
Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana gotong
royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan
meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih
banyak melibatkan interaksi aktif antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru
maupun siswa dengan lingkungan belajarnya.Siswa belajar bersama-sama dan
memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah benar-benar menguasai
materi yang sedang dipelajari.Keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan
pembelajaran kooperatif ini yaitu siswa dapat mencapai hasil belajar yang
bagus karena pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa yangmerupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar.
Siswa juga dapat menerima dengan senang hati pembelajaran yang
digunakan karena adanya kontak fisik antar siswa.Terdapat banyak tipe dalam
pembelajaran

kooperatif

kooperatif jigsaw

salah

satunya

adalah Jigsaw.

Pembelajaran

adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar

dapat membangun kelas sebagai komunitas belajar yang menghargai semua
kemampuan siswa.Pembelajaran dengan kooperatif jigsaw siswa secara
individual dapat mengembangkan keahliannya dalam satu aspek dari materi
yang sedang dipelajari serta menjelaskan konsep dan keahliannya itu pada
kelompoknya.
c. Kelebihan dan kekurangan metode jigsaw
Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model
pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan yaitu:
a) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada
kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekanrekannya
b) Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih
singkat
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c) Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam
berbicara dan berpendapat.
d.

Siswa

yang

lemah

dapat

terbantu

dalam

menyelesaikan

masalah,menerapkan bimbingan sesama teman, rasa harga diri siswa
yang lebih tinggidan memperbaiki kehadiran
e) Pemahaman materi lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar
f) Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif
g)

Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama
dengan kelompok lain

h) Setiap siswa saling mengisi satu sama lain (Arends, 2001:23).
Dalam penerapannya sering dijumpai beberapa permasalahan dan
kelemahannya yaitu :
(1) Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung
mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasi masalah ini guru
harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus
menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu
penjelasan dari tenaga ahli. Kemudian baru mengajukan pertanyaan
apabila tidak mengerti.
(2) Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berfikir rendah
akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk
sebagai tenaga ahli. Untuk mengantisipasi hal ini guru harus memilih
tenaga ahli secara tepat, kemudian memonitor kinerja mereka dalam
menjelaskan materi, agar materi dapat tersampaikan secara akurat.
(3) Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan.
(4) Untuk mengantisipasi hal ini guru harus pandai menciptakan
suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang
untuk mengikuti jalannya diskusi.
(5) Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk
mengikuti proses pembelajaran.
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(6)

Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila ada penataan

ruang belum terkondiki dengan baik, sehingga perlu waktu merubah
posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan
persiapan (Arends, 2001:25)
d. Langkah-langkah penerapan Metode jigsaw
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa

strategi jigsaw

merupakan salah satu dari sekian banyak strategi pembelajaran yang
berorientasi

pada

pembelajaran

kooperatif.

Pembelajaran

kooperatif

memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil
siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan
mencapai tujuan belajar. Oleh sebab itu pembelajaran dengan menggunakan
strategi jigsaw menuntut adanya pengelompokan siswa.
Sebelum menggunakan strategi jigsaw guru harus memahami terlebih
dahulu cara pengelompokan siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam
pengelompokan siswa adalah anggota kelompok diupayakan heterogen.
Keheterogenan kelompok mencakup jenis kelamin, ras, agama (kalau
mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, rendah, sedang), dan sebagainya.
Adapun teknik untuk mengelompokkan siswa dapat ditempuh
berdasarkan metode sosiometri, berdasarkan kesamaan nomor, atau
menggunakan teknik acak (Nurhadi, 2004:68).
Langkah-langkah penerapan strategi jigsaw dalam pembelajaran dapat
disimpulkan bahwa strategi jigsaw dilaksanakan dengan suatu urutan
langkah-langkah khusus. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :
Langkah 1 : Materi pelajaran dibagi ke dalam beberapa bagian. Sebagai
contoh suatu materi dibagi menjadi 4 bagian.
Langkah 2 : Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak kelompok
adalah hasil bagi jumlah siswa dengan banyak bagian materi. Misalnya dalam
kelas ada 20 siswa, maka banyak kelompok adalah 5, karena materinya 4
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bagian. Selanjutnya kepada setiap anggota dalam satu kelompok diberikan
satu bagian materi.
Langkah 3 : Anggota dari setiap kelompok yang mendapatkan materi yang
sama membentuk kelompok. Kelompok ini disebut kelompok ahli (expert
group). Banyaknya kelompok ahli ini sama dengan banyaknya bagian materi.
Pada kelompok ahli inilah siswa melakukan diskusi untuk membahas materi
yang menjadi tanggung jawabnya.
Langkah 4 : Setelah materi didiskusikan dan dibahas pada kelompok ahli,
masing anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya (home teams)
untuk mengajarkan kepada anggota kawan-kawannya. Karena ada 4 bagian
materi, maka ada 4 orang yang mengajar secara bergantian.
Langkah 5 : Guru melakukan evaluasi secara individual mengenai bahan
yang telah dipelajari.
Langkah 6 : Penutup, yaitu menutup pelajaran sebagaimana biasanya.
Bila langkah-langkah di atas dihubungkan dengan penggunaan indera
dan ingatan siswa, maka tidak dapat diragukan bahwa strategi jigsaw dapat
meningkatkan dan memaksimalkan ingatan siswa. Hal ini disebabkan dalam
serangkaian langkah-langkah pelaksanaannya, strategi jigsaw menuntut siswa
untuk aktif. Sangat banyak indera yang dilibatkan dalam belajar, yaitu mulai
dari membaca dan menelaah materi, mendengar pendapat teman, menyanggah
pendapat, mempertahankan pendapat dan mengajarkan kawan serta dievaluasi
secara individual oleh guru.
2. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar
a. Hakikat IPA
IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah
dan juga sikap ilmiah. Sebagai proses ilmiah diartikan semua kegiatan ilmiah
untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan
pengetahuan baru. Sebagai produk ilmiah diartikan sebagai hasil proses,
berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau diluar sekolah ataupun
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bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai
prosedur ilmiah dimaksudkan bahwa metodologi atau cara yang dipakai untuk
mengetahui sesuatu pada umumnya berupa riset yang lazim disebut metode
ilmiah (scientific method).
Selain sebagai proses dan produk, Daud Joesoef dalam Trianto (2010)
juga menganjurkan agar IPA dijadikan sebagai suatu kebudayaan atau suatu
kelompok atau institusi sosial dengan tradisi nilai, aspirasi maupun inspirasi.
Sedangkan menurut Laksmi Prihantoro dalam Trianto (2010), IPA pada
hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. Sebagai produk, IPA
merupakan sekumpulan pngetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan
konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk
mempelajari objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk
sains dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang
dapat memberi kemudahan bagi kehidupan.
Secara umum IPA terbagi dalam tiga ilmu dasar yaitu biologi, fisika
dan kimia.Fisika sebagai cabang dari IPA merupakan ilmu yang lahir dan
berkembang

lewat

langkah-langkah

observasi,

perumusan

masalah,

penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan
kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Jadi dapat dikatakan bahwa
hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui
serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas
dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun
atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip dan teori yang berlaku
secara universal.
Fungsi dan tujuan IPA secara khusus berdasarkan kurikulum berbasis
kompetensi (Depdiknas dalam Trianto, 2010) adalah :
a) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah.
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c) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan
teknologi.
d) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakan dan
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
hakikat IPA tidak hanya pada dimensi pengetahuan (keilmuan) tetapi juga
menekankan pada dimensi nilaiukhrawi. Hal ini berarti memperhatikan
keteraturan di alam semesta akan semakin meningkatkan keyakinan akan
adanya sebuah kekuatan yang Mahadahsyat yang tidak dapat dibantah lagi
yaitu Allah SWT. Dengan dimensi ini, pada hakikatnya IPA mentautkan antara
aspek logika-materiil dengan aspek jiwa-spiritual.
1. Hakikat pembelajaran IPA
Pada dasarnya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara mencari
tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan dan
memiliki sikap ilmiah. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kegiatan
pembelajaran IPA. IPA dan pembelajaran IPA tidak hanya sekedar
pengetahuan yang bersifat ilmiah saja, melainkan terdapat muatan IPA,
keterampilan proses dan dimensi yang terfokus pada karakteristik sikap dan
watak ilmiah. (BSNP, 2006).
Berbagai permasalahan dalam implementasi pendidikan IPA yang
sesuai dengan hakikatnya sangat kompleks, karena itu pemikiran-pemikiran
masih terus disumbangkan untuk memecahkan permasalahan itu.Pendidikan
IPA dihadapkan dengan permasalahan diantaranya perangkat pembelajaran
IPA yang mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu melalui tema
tertentu, antar konsep dalam satu mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran
lain, konsep dalam mata pelajaran sehingga guru dan peserta didik memiliki
bekal kompetensi dari berbagai disiplin ilmu. Permasalahan mendasar adalah
pembelajaran IPA belum berorientasi pada keterampilan proses sains
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seutuhnya sehingga kemampuan berpikir dan kemampuan berinkuiri belum
optimal. Konsekuensi dari produk pembelajaran tersebut adalah menurunnya
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini akan membentuk generasi
konsumeristis dan tidak berdaya saing global.
Keterampilan berinkuiri peserta didik perlu dikembangkan karena
karakteristik pembelajaran IPA harus dilakukan dengan inkuiri ilmiah. Hal ini
dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran terpadu yang menekankan
pada keterampilan proses dan produk.
Kenyataannya pembelajaran IPA di lapangan juga ditemukan Depdiknas
(2008) menyatakan bahwa kecenderungan pembelajaran IPA di Indonesia
adalah sebagai berikut:
a) Pembelajaran hanya berorientasi pada hasil tes/ujian, pengalaman
belajar yang diperoleh di kelas tidak utuh dan tidak berorientasi pada
tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar,
b) Pembelajaran bersifat teacher centered, guru hanya meyampaikan IPA
sebagai produk dan pseserta didik menghafal informasi faktual,
c)

Peserta didik hanya mempelajari IPA pada domain kognitif yang
terendah, peserta didik tidak dibiasakan untuk mengembangkan
potensi berpikirnya, cara berpikir yang dikembangkan dalam kegiatan
belajar belum menyentuh domain afektif dan psikomotor, alasan yang
sering dikemukakan guru adalah keterbatasan waktu, sarana,
lingkungan belajar dan jumlah peserta didik disetiap kelas terlalu
banyak,

d)

Evaluasi yang dilakukan hanya berorientasi pada produk yang
berkaitan dengan domain kognitif.
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B. Study Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh MEILENA WAHRITA (2016) dengan
judul Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPS Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 05
Merak Batin. Hasil penelitian analisis data dan pembahasan menunjukkan
bahwa hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 05 Merak Batin
meningkat setelah di terapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
dan sudah mencapai Ketuntasan aksimal (KKM)
2. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umu Kalsum yang
berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
PKN Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di Kelas IV
SDN No 04 Tondo Kec Sirenja. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I
diperoleh persentase ketuntasan belajar 64,28% dan pada siklus II
mengalami peningkatan mencapai 100%
3. Skripsi Suyikno yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika
Dengan Menggunakan Metode Jigsaw kelas IV SDN Gunung Wungkal 01
tahun 2013. Pada penelitan ini menunjukkan kekurangan pada siklus I
dapat disempurnakan pada Siklus II sehingga dapat dikatakan guru cukup
berhasil

dalam

melakukan

kegiatan

pembelajaran

Matematika

menggunakan metode Jigsaw.
Berdasarkan ketiga studi relevan diatas terdapat persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Persamaannya
adalah sama-sama membahas tentang uapaya meningkatkan Hasil belajar
siswa dengan menggunakan Metode Jigsaw, sedangkan perbedaannya
terletak pada Mata pelajarannya.
C. Kerangka Berpikir
Pembelajaran IPA di SD bukan kegiatan yang dilakukan dengan cara
menghafal,

tetapi

belajar

dengan

cara

praktek

atau

berksperimen.

Pembelajaran IPA dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan dengan
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menggunakan model pembelajaran yang tepat. Hal ini dikarenakan siswa
kurang terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar.Siswa cendrung pasif
dalam mengikuti pelajaran IPA.Pada mata pelajaran IPA masih dikategorikan
rendah dalam hasil belajar siswa. Hasil belajar dan prestasi belajar IPA yang
tergolong rendah dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode jigsaw.
Peneliti memilih metode jigsaw karena membuat siswa dapat bertukar ide dan
dapat bekerjasama dalam memecahkan masalah di dalam kelompok.
Peneliti menerapkan metode jigsaw pada pelajaran IPA di kelas V
MIS Nurul Ikhsan. metode jigsaw merupakan pendekatan pembelajaran yang
diterapkan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa saat proses
pembelajaran dengan cara bekerjasama di dalam kelompok. Dari pernyataan
tersebut, maka pola pikir peneliti sebagai berikut:

Kondisi awal Hasil

Metode Jigsaw

Hasil belajar siswa

belajar siswa rendah

meningkat

Mendorong siswa saling aktif dalam belajar
Mendorong siswa untuk saling membantu
Mendorong siswa dalam belajar
Meningktkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah
Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam kelompok

D. Hipotesis Penelitian
Penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
materi IPA kelas V MIS Nurul Ikhsan

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitan ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Alasan peneliti
menggunakan penelitian tindakan kelas karena peneliti adalah seorang guru kelas
yang mengupayakankan peningkatan dan perbaikan dalam proses pembelajaran.
B. Subjek dan objek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIS Nurul Ikhsan.
Jumlah siswa ada 28 anak. Pertimbangan penulis mengambil subjek penelitian ini
karena penulis adalah pengajar di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas ini di
laksanakan di MIS Nurul Ikhsan. Objek penelitian ini adalah bagaimana
meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui metode jigsaw bagi siswa kelas V
MIS Nurul Ikhsan.
C. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di MIS Nurul Ikhsan Sarang Burung Kabupaten
Muaro Jambi.
D. Desain Penelitian
Model penelitian ini menggunakan desain tindakan kelas. Alasan peneliti
menggunakan tindakan kelas karena merupakan penelitian bersiklus yang terdiri
atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan secara berulang.
Ketika guru melaksanakan kegiatan mengajar selalu mengadakan perbaikan proses
pembelajaran. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
Kemmis & Mc Taggart dalam bentuk spiran yang terdiri atas perencanaan,
tindakan, observasi dan refleksi (Suharsimi Arikunto, 2006:93).
Penelitian tindakan kelas dapat dilaksanakan melalui empat langkah utama
tindakan yaitu:
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a) Perencanaan (Planning)
Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran tentang
keadaan kelas, karakteristik siswa secara umum dan kemampuan siswa dalam
mata pelajaran IPA. Peneliti sebagai guru mempersiapkan:
1) Peneliti

mengidentifikasi

masalah

yang

muncul

saat

pelaksanaan

pembelajaran.
2) Peneliti menganalisis penyebab timbulnya masalah yang muncul saat
pembelajaran.
3) Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar
yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan pendekatan
inkuiri
4) Merancang pembelajaran mengenai penerapan pendekatan inkuiri dalam
pembelajaran IPA.
5) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi yang
sedang diajarkan dengan menerapkan pendekatan inkuiri.
6) Menyusun dan menyiapkan instrument lembar observasi mengenai hasil
belajar siswa.
7) Menyiapkan lembaran soal sebagai sarana pembelajaran.
b) Pelaksanaan (Acting)
Dalam kegiatan ini peneliti melaksanakan RPP yang telah dirancang
sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal pelajaran tatap muka yaitu
satu kali tatap muka selama 2 x 35 menit.
Proses pelaksanaan berdasarkan rencana siklus dan jumlah siklus tergantung
target yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah tatap muka dalam
satu siklus bisa 2-6 kali pertemuan. Pada dasarnya dalam penelitian ini bentuk
kegiatannya sama pada tiap-tiap siklus, tetapi pada siklus selanjutnya tindakan
tersebut dikembangkan dan disempurnakan.
c) Pengamatan (Observing)

22

Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas dengan
menggunakan lembar observasi meliputi:
1) Situasi kegiatan pembelajaran (proses).
2) Hasil belajar belajar IPA siswa.
3) kemampuan siswa dalam melakukan demonstrasi/eksperimen.
d) Refleksi (Reflecting)
Refleksi dilakukan untuk mengkaji hasil tindakan pada siklus I mengenai
keaktifan dalam pembelajaran IPA. Hasil kajian tindakan siklus I ini selanjutnya
untuk dipikirkan dan dicari serta ditetapkan beberapa alternatif tindakan baru
yang diduga lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA. Alternatif
tindakan ini ditetapkan menjadi tindakan baru pada siklus selanjutnya.
E. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dakam penelitian tindakan kelas ini adalah :
1. observasi
observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret
seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi digunakan untuk
memperoleh data-data tentang kegiatan guru dan siswa dalam proses
pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran sehingga
dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman
siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia.
2. wawancara
wawancara adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara
verbal kepada orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi atau
penjelasan hal-hal yang dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan
permasalahan penelitian tindakan kelas.
3. dokumentasi
dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Seperti (data dari sekolah,dokumen, foto-foto, dll)
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data untuk diolah (Suharsimi Arikunto, 2006: 160). Instumen dalam
penelitian ini adalah Lembar Pengamatan (observasi). Sasaran pengamatan dalam
penelitian ini adalah keaktifan belajar IPA dengan metode jigsaw. Pengamatan juga
digunakan untuk mengetahui peningkatan proses belajar mengajar dengan
menerapkan metode jigsaw.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan
keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan
penafsiran yaitu memberikan arti yang signfikan terhadap analisis, menjelaskan pola
uaraian dan mencaribhubungan antara dimensi-dimensi uraian.
Pekerjaan

dalam

analisis

data

adalah

mengatur,

mengurutkan,

mengelompokkan dan memberikan suatu kode tertentu dan mengkategorikannya,
pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang
akhirnya diangkat menjadi teori subtansi.
Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan
siklus penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan untuk hasil
belajar siswa menggunakan teknik presentase. Analisis interaktif yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen kegiatan yang saling
berkaitan satu sama lain yaitu :
Mereduksi data, beberan (display) data dan penarikan kesimpulan.
Ubah data observasi aktivitas kegiatan siswa dihitung dengan melalui :

Presentase respon siswa =

x 100%

Keterangan : A = proporsi siswa aktif
B = jumlah seluruh siswa
Dengan penilaian : 0-19 = tidak baik
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20-59 = kurang baik
60-69 = cukup aktif
70-79 = aktif
80-100 = aktif sekali.

Sedangkan data observasi aktivasi kegiatan guru diberi nilai sebagai berikut :

1 = kurang baik
2 = cukup baik
3 = baik
4 = baik sekali
Hasil belajar siswa pada masing-masing siklus yang dilakukan dengan perhitungan :
Skor =

x 100%
Keterangan

B = jumlah butiran dijawab benar
N = banyak butiran soal

Untuk data hasil belajar nilai rata-rata siswa dapat dihitung dengan rumus :
∑

x=∑
keterangan

X = Nilai rata-rata siswa
∑

jumlah seluruh skor

∑

jumlah seluruh siswa

Nilai ketuntasan hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus :
P=

∑

x 100%

∑

Dengan penilaian :
0-20 = sangat rendah
41-60 = cukup rendah
61-80 = tinggi

21-40 = rendah
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81-100 = sangat tinggi

H. Langkah-langkah penelitian (siklus)
Langkah-langkah penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yaitu silus I,
siklus II, siklus III. Setiap siklus masing-masing terdiri dari tiga tahapan yaitu,
perencanaan, observasi dan refleksi.
1. Siklus I
Siklus I dalam tindakan kelas (PTK) ini terdari dari tiga kali pertemuan
melalui tahap perencanaan, observasi dan refleksi sebagai berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan secara kritis untuk
meningkatkan apa yang telah terjadi :
1) Membuat scenario pembelajaran menggunakan metode jigsaw
2) Membuat rencana pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa
3) Membuat lembar kerja siswa yang digunkan dalam pembelajaran
4) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus penelitian Tindakan
Kelas
5) Membuat lembar pengamatan yang diperlukan
b. Pelaksanaan (tindakan)
1) Kegiatan pendahuluan :
a) Pemberian salam dan doa
b) Menjelaskan tujuan pembelaajaran yang ingin dicapai
c) Apresiasi dan motivasi siswa
2) Kegiatan inti :
a) Membagi siswa dalam beberapa kelompok
b) Membagi segmen materi pembelajaran kepada setiap kelompok
c) Mengajak siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan dan
mempelajari materi yang diterima.
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d)

Mengarahkan dan membimbing siswa dalam memahami materi
pembelajaran

e) Memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya
f)

Mengarahkan dan mengoreksi pengertian dan pemahaman siswa
terhadap materi atau hasil kerja yang telah ditampilkannya

g) Mengorganisasikan siswa ke posisi semula
h) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran
i)

Guru memberikan evaluasi untuk mengetahuin pemahaman siswa
terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan.

3) Penutup :
a) Membuat refleksi hasil kegiatan pembelajaran
b) Memberikan tindak lanjut.
c. Observasi
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap guru
yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode jigsaw yang
dibantu

observasi

dalam

menilai

dengan

menggunakan

lembar

pengamatan.
d. Refleksi
Setelah Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) diimplementasikan dalam
proses pembelajaran dan dilakukan pengamatan. Guru melakukan refleksi
yang meliputi : evluasi, analisi, pemaknaan, penyimpulan, dan identifikasi
tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya.
2. Siklus II
Siklus kedua dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terdiri dari tiga
kali pertemuan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau
observasi dan refleksi sebagai berikut :
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a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus
I, perencanaan pembelajaran siklus II masih sama dengan siklus I hanya saja
guru lebih di maksimalkan dalam memotivasi dan mebimbing siswa.
b. Pelaksanaa tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw dan
tentunya berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi siklus I. di setiap
awal

pembelajaran

disampaikan

indicator

pembelajaran

agar

siswa

mengetahui sasaran yang akan dicapai dlam proses pembelajaran.
c. Obsevasi
Observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan aktivitas
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw Selama
proses pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Refleksi penelitian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II dan
memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan siklus II

3. Siklus III
Siklus III dalam penelitian ini dengan tahapan yang sama seperti pada siklus I
dan II. Siklus III merupakan lanjutan ketiga dari pelaksanaan dengan
menggunakan metode jigsaw.
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dari
siklis II. Perencanaan pembelajaran siklus III masih sama dengan siklus
sebelumnya, hanya saja guru lebih dimaksimalkan dalam memotivasi dan
lebih membimbing siswa.
b. Pelaksanaan tindakan
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Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw
dan tentunya berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi siklus II.
c. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan aktifitas pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw selama proses
pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Penelitian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus III dan
menganalisis untuk membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran
dengan membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan metode jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran IPA di kelas V Di MIS Nurul Ikhsan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis Sekolah/Madrasah
a. Historis
MIS Nurul Ihsan berdiri pada tahun 1942 yang didirikan oleh Guru
Yazid dan Guru Bakar Arsyad di Desa Sarang Burung yang bersebelahan
dengan desa Sarang Burung. Jadwal belajarnya pada pagi hari dari jam 715-1200
WIB yang mana pada waktu itu MIS Nurul Ihsan hanya khusus untuk laki-laki,
sedangkan dari jam 1300-1700 WIB sekolahan tersebut digunakan untuk
pembelajaran khusus untuk perempuan yang setara dengan Madrasah Diniyah
Takmiliyah. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah MIS
Nurul Ihsan yakni Ibu Rosmiarsih berikut:
Sejak berdiri pada tahun 1942 banyak para orang tua yang ingin
memasukkan anak-anaknya pada sekolah tersebut, karena para orang tua
melihat MIS Nurul Ihsan selain memberikan pengetahuan agama dan
pengetahuan umum dalam legalitas kepemerintahan pun MIS Nurul
Ihsan juga diakui, serta mengikutkan siswa-siswanya Ujian Nasional
dengan menumpang pada MIN Mendalo Darat. (Wawancara, 26 April
2018)
Guru Yazid dan Guru Bakar Arsyad mencoba membuat satu lokal ada
yang laki-laki dan ada yang perempuan (digabung) cara pembelajarannya. Ini
Guru Yazid dan Guru Bakar Arsyad lakukan mengingat terbatasnya jumlah
lokal yakni hanya bisa menampung siswa untuk 3 (tiga) lokal, jika laki-laki dan
perempuan dipisah pembelajarannya tentulah lokal tersebut tidak memadai, jika
yang perempuannya belajar pada sore hari akan mengganggu siswi-siswi
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Madrasah Al-Banat yang juga memakai sekolah tersebut untuk belajar.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah MIS
Nurul Ihsan yakni Ibu Rosmiarsih berikut:
Berselang beberapa tahun MIS Nurul Ihsan menumpang belajar pada
Sekolah Dasar Inpres 212/IX Desa Sarang Burung (sekarang telah
menjadi SDN 212/IX Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi) dan keberhasilan dari didikan MIS Nurul
Ihsan juga sudah terlihat, kemudian Guru Yazid dan Guru Bakar Arsyad
mencoba kembali untuk minta izin pada para ulama‟ dan tua tengganai
tradisional desa Sarang Burung untuk membolehkan dibuka kembali
MIS Nurul Ihsan di Desa Sarang Burung pada tempat lama dengan
mengizinkan siswa laki-laki dan perempuan digabung tempat
belajarnya. (Wawancara, 26 April 2018)
Akhirnya masyarakat dari desa Sarang Burung bermaksud untuk
mewakafkan tanahnya untuk digunakan sebagai tempat pembangunan MIS
Nurul Ihsan yang baru. Dengan tanah wakaf dari Bapak Zakaria Guru Yazid
dan Guru Bakar Arsyad membangun sekolah MIS Nurul Ihsan yang baru pada
tempat tersebut. Pada tahun ajaran 2009/2010 MIS Nurul Ihsan resmi pindah ke
Desa Sarang Burung. Sejak saat itu Guru Yazid dan Guru Bakar Arsyad bisa
lebih leluasa mengatur MIS Nurul Ihsan karena tidak ada lagi tekanan dari
orang luar dan bisa mengikuti kurikulum pemerintah yang telah ditetapkan.
b. Geografis
Letak geografis dapat diartikan dengan keadaan lingkungan yang
mendukung serta realita dari tempat tersebut. Suasana dari tempat MIS Nurul
Ihsan yang baru ini sangat strategis untuk kegiatan belajar mengajar karena
selain letaknya yang strategis yakni dekat dengan jalan Lintas Rengas Bandung
hanya berjarak 300 Meter, suasana di tempat tersebut juga sangat mendukung
karena lokasi MIS Nurul Ihsan berbatasan dengan perkebunan warga yaitu:

31

1) Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan karet warga Sarang
Burung
2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lintas Desa Rengas Bandung
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan beberapa rumah warga
4) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Zakaria
(Dokumentasi MIS Nurul Ihsan Tahun 2017)
Suasana tersebut sangat mendukung kegiatan belajar mengajar yang
dilaksanakan pada MIS Nurul Ihsan, suasana alam yang alami dan tidak terlalu
jauh dari perumahan warga sangat baik untuk siswa yang belajar pada MIS
Nurul Ihsan. Dilihat dari letak MIS Nurul Ihsan sangat bagus untuk warga
Sarang Burung maupun daerah sekitarnya yang ingin memasukkan anaknya
untuk sekolah tersebut.
2. Visi dan Misi MIS Nurul Ihsan
1. Visi
Visi dari satu lembaga pendidikan merupakan aspek yang akan dicapai
dalam pembentukan karakteristik siswa yang diharapkan. Adapun visi dari
MIS Nurul Ihsan adalah: “Terwujudnya Insan yang bertakwa, beriman dan
berakhlak dan terampil.” (Dokumentasi MIS NUrul Ihsan Tahun 2017)
Berdasarkan visi tersebut tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MIS
Nurul Ihsan berupaya mewujudkan visi tersebut secara bersama dan saling
membantu dalam membina siswa.
2. Misi
Misi satu sekolah atau madrasah merupakan beberapa sasaran yang
ingin dicapai dalam menciptakan satu nuansa pendidikan lebih relevan. Begitu
juga misi dari MIS Nurul Ihsan yakni:
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a) Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman Ajaran Agama Islam.
b) Menumbuhkan rasa memiliki bagi warga Madrasah atas kemajuan
Madrasah yang telah dan akan dicapai. (Dokumentasi MIS NUrul
Ihsan Tahun 2018)
Berdasarkan misi tersebut di atas dapat dipahami bahwa sasaran yang
ingin dicapai dalam pembentukan karakteristik siswa yang belajar di MIS
Nurul Ihsan adalah menumbuhkembangkan pemahaman siswa tentang agama
Islam serta mengajarkan dan membina rasa solidaritas mereka terhadap
sesama teman di lingkungan madrasah.
3. Struktur Organisasi MIS Nurul Ihsan
Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun hubungan kerja antara
satu orang dengan yang lainnya sehingga terwujud satu kesatuan usaha dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai organisasi yang mencitakan proses rangkaian yang terarah pada
tujuan setiap komponen sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya akan terjadi saling bantu membantu sehingga semua kegiatan yang
telah direncanakan dapat terwujud. MIS Nurul Ihsan juga tentu memiliki struktur
organisasi dalam menjalankan pola pelaksanaan pendidikan agar lebih terarah.
Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi MIS Nurul Ihsan dapat dilihat
dalam gambar berikut ini:
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Gambar 4.1: Struktur Organisasi MIS Nurul Ihsan Tahun Pelajaran 2017/2018

KEPALA
Rosmiarsih, S.Pd.I
NIP. 196803081997032003
TATA USAHA
Budiman

WALI KELAS I

WALI KELAS II

WALI KELAS III

Yuliana, S.Pd.I

Ci’ima, S.Pd.I

Siti Raudhah, S.Pd.I

NIP. 198201052005012006

WALI KELAS IV
Ahmadi, S.Pd.I
NIP. 1981021520050110046

WALI KELAS V

WALI KELAS VI

Lukman, S.Pd.I

Leliyana, A.Ma

NIP. 198403052005011003

NIP. 197910142005012008

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Suzana, A.Ma

Arianto, S.Pd.I

Intan Sari, S.Pd.I

NIP. 198303122005012006

Siswa – Siswi MIS Nurul Ihsan

(Sumber Data: Dokumentasi MIS Nurul Ihsan Tahun 2018)

Organisasi MIS Nurul Ihsan merupakan satu kesatuan yang dipimpin oleh
kepala sekolah yang berfungsi sebagai manajer dan supervisor, di samping itu ia
juga mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan
mengevaluasi seluruh proses pendidikan di MIS Nurul Ihsan yang berhubungan
dengan pelaksanaan kurikulum atau kegiatan pembelajaran. Adanya keterkaitan
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tersebut di atas terlihat ketika dalam pelaksanaan kinerja. Anggota organisasi
saling membantu dalam menyelesaikan tugas mereka, jika ada yang berhalangan
atau dalam keadaan sakit ketika ada tugas yang mesti diselesaikan di bidangnya.
4. Keadaan Siswa
Menyelenggarakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan seperti
MIS Nurul Ihsan salah satu unsur yang amat penting dalam pencapaian tujuan
pendidikan yang ingin dicapai, sebab tanpa adanya siswa satu lembaga pendidikan
atau sekolah tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Siswa merupakan objek
dari lembaga pendidikan yang akan dibimbing ke arah perkembangan jasmani dan
rohani agar menjadi lebih baik.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan siswa-siswa yang terdaftar
pada MIS Nurul Ihsan pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 108 orang yang
terbagi pada 6 lokal dengan 6 tingkatan kelas. Setiap tahun ada peningkatan jumlah
siswa yang masuk di MIS Nurul Ihsan Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi ini. Ini berarti sekolah ini merupakan lembaga
pendidikan

yang

dipandang

bagus

oleh

masyarakat

sehingga

mereka

mempercayakan anak-anak mereka dididik di MIS Nurul Ihsan ini. Adapun rincian
siswa di MIS Nurul Ihsan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.1:
Keadaan Siswa Berdasarkan Rincian Masing-Masing kelas TP. 2017/2018
Jumlah Siswa
No

Kelas

Laki
Laki

–

Jumlah
Perempuan

1.

Kelas I

11

6

17

2.

Kelas II

8

9

17

3.

Kelas III

10

9

19

4.

Kelas IV

8

12

20

5.

Kelas V

12

15

17

6.

Kelas VI

14

14

18

69

79

108

Jumlah

(Sumber Data: Dokumentasi MIS Nurul Ihsan Tahun 2018)
5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sekolah adalah hal yang harus diperhatikan oleh
seorang supervisor pendidikan yakni kepala sekolah, karena hal tersebut juga
merupakan faktor pendukung dari kegiatan pembelajaran, kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai akan membuat kurang optimalnya pencapaian dari tujuan
pendidikan yang ingin dicitakan. Begitu pun sebaliknya jika sarana dan prasarana
penunjang kegiatan pembelajaran yang lengkap akan memudahkan proses dari
pembelajaran, sebab kelengkapan tersebut akan memberikan variasi tersendiri
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pada proses pembelajaran secara khusus ataupun pelaksanaan sistem pendidikan
secara umum pada sekolah tersebut nantinya.
Pada penelitian ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MIS Nurul
Ihsan antara lain dari segi fasilitas yang dimiliki oleh yaitu luas tanah yang
dikuasai sekolah menurut status pemilikan dan penggunaan yaitu:
a. Luas Tanah seluruhnya sebanyak 2580 M2 (Belum besertifikat)
b. Luas Bangunan yang ada 531 M2
c. Luas Halaman 1109 M.”
Lebih jelasnya mengenai fasilitas yang ada pada MIS Nurul Ihsan dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2: Fasilitas dan luas tanah MIS Nurul Ihsan Luas Tanah/Persil
yang dikuasai sekolah menurut status dan penggunaan
Penggunaan
Luas tanah
Hlmn/
seluruhnya
Bangunan
tman

Lap.
Olhrg

Kbun

Sertifikat

2580

840

2580

Blm.Sertf.

-

M2

- M2

- M2

- M2

- M2

-

M2

- M2

- M2

- M2

- M2

Status Pemilikan

531

1109

Milik

Bukan Milik

(Sumber Data: Dokumentasi MIS Nurul Ihsan Tahun 2018)

37

Luas tanah yang dimiliki oleh MIS Nurul Ihsan Sarang Burung ini
dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk membangun fasilitas belajar, sarana
olahraga. Adapun mengenai gedung dan sarana lain, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.3:
Gedung dan sarana lain yang dimiliki oleh MIS Nurul Ihsan
KEADAAN
No

GEDUNG

Jumlah
Baik

Rusak ringan

Rusak berat

5

-

2

7

Bkn.Mlk -

-

-

-

Milik
1

Gedung

2.

Lemari

2

1

1

4

3.

Rak Buku

1

1

1

3

4.

Meja Guru/TU

-

1

-

1

5

Kursi Guru/TU

-

-

-

-

6

Meja Siswa

100

5

-

105

7

Kursi Siswa

180

10

14

204

8

Papan Tulis

4

2

1

7

9.

Kipas angin besar

7

-

-

-

(Sumber Data: Dokumentasi MIS Nurul Ihsan Tahun 2018
Sarana gedung yang dimiliki oleh MIS Nurul Ihsan Sarang Burung cukup relevan
dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada setiap lokal memiliki daya tarik
tersendiri, karena setiap kelas disediakan kipas angin sehingga jika siswa merasa
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kepanasan. Dengan adanya sarana tersebut membuat siswa lebih nyaman berada di
dalam kelas.
Kursi yang digunakan oleh siswa untuk belajar juga cukup baik, karena
adanya pembaharuan pada setiap tahun ajaran baru. Dana pembaharuan sarana
bangku tersebut diperoleh dari sumbangan wali murid dan donatur lain yang
memberikan sumbangannya langsung ke pihak sekolah.
B. Temuan Khusus
Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas IV MIS Nurul
Ihsan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi siswa memperoleh
hasil belajar yang rendah karena siswa kurang aktif dan tidak memiliki model
pembelajaran yang tepat sehingga hasil yang diharapkan belum optimal.
Setelah tindakan kelas dilakukan dengan menggunakan metode Jigsaw
pada materi Fungsi Alat Tubuh Manusia, telah menunjukkan adanya peningkatan
keaktifan belajar siswa. Hal ini terjadi karena adanya perubahan model
pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam tiga siklus di mana tiap
siklusnya terdiri satu tindakan yang diwujudkan dalam tiga kali pertemuan, untuk
pertemuan pertama di laksanakan pada jam pembelajaran IPA yang lamanya 2 x
35 menit,pada pertemuan II di laksanakan pada jam pembiasaan untuk materi
pembelajaran dan pertemuan III di lanjutkan pada jam pembelajaran IPA .
Subyek penelitian kelas IV dengan jumlah sebanyak 17 siswa, Keberhasilan
siswa berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran IPA adalah
70. Penelitian tindakan di bagi dalam 4 kegiatan yaitu: 1) Perencanaan Penelitian,
2) Pelaksanaan Tindakan, 3) Observasi dan evaluasi, 4) Refleksi dan Revisi.
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1. SIKLUS I
a. Perencanaan Tindakan Siklus 1
Sebelum memulai kegiatan penelitian,penulis dan guru berdiskusi
untuk membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan metode
Jigsaw. Dalam membuat skenario pembelajaran tersebut,penulis dan guru
terlebih dahulu melihat isi materi yang akan disampaikan yaitu mengenai
materi “Fungsi Alat Tubuh Manusia” selanjutnya membagi materi ke dalam
berbagai pertemuan pembelajaran, yaitu:
1. Pertemuan 1 dengan topik “Mengenal Rangka dan Panca Indera Manusia
”.
2. Pertemuan 2 dengan topik “Menyusun Rangka dan Panca Indera Manusia
serta Memahami Fungsinya”.
3. Pertemuan 3 dengan topik “Menjelaskan dan Mendemonstrasikan Rangka
dan

Panca

Indera

Manusia”

Siklus

1

dilaksanakan

dalam

1

pertemuan,yaitu pertemuan 1 membahas tentang “Rangka dan Panca
Indera Manusia ”.dilihat secara menyeluruh kompetensi dasar dan
indikator serta sumber belajar yang tersedia.

Kemudian penulis dan Guru Mengembangkan metode Jigsaw untuk
pembelajaran tersebut. Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan
menggunakan metode jigsaw pada siklus 1 ini meliputi:
1. Guru memberikan materi dan daftar referensi yang mesti siswa baca dan
mencari kaitannya dengan materi pada pembelajaran IPA
2. Guru menjelaskan kepada siswa dalam menentukan hasil yang harus di
capai siswa telah melaksanakan metode Jigsaw.
3. Guru mempersiapkan evaluasi terhadap kegiatan pembelajran dengan
metode Jigsaw
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4. Guru mempresentasikan hasil dari penerapan metode Jigsaw pada
Pembelajaran IPA
5. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa berkaitan dengan
materi yang telah disampaikan.
Disepakati pula jadwal pelaksanaan tindakan siklus I pada tanggal 17 Mei 2018.
b. Pelaksanaan Tindakan Siklus 1
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2018,
Pukul 08.40. Pokok bahasan “Pengertian Rangka Panca Indera Manusia”.
Tindakan pertama. Sebelum masuk kelas dilakukan pengecekan terhadap
kelengkapan dan kesiapan tindakan.
c. Hasil Observasi Pelaksanaan Tindakan I
1) Pertemuan Pertama
Pembelajaran IPA sub pokok bahasan “Pengertian Rangka Panca
Indera Manusia” mulai dilaksanakan di kelas IV pada jam 08.40, guru
memasuki kelas,dan ketua murid salam dan berdoa. Guru melakukan
absensi dan siswa kebetulan semua hadir (17 orang).

a) Kegiatan Pendahuluan
Pada kegiatan pendahuluan guru melakukan apersepsi dengan
menanyakan topik materi sebelumnya, guru melontarkan stimulus
dengan membaca cerita atau menampilkan gambar.

b) Kegiatan Inti
Guru membagi kelompok dan menjelaskan materi diselingi
dengan tanya jawab tentang Pengertian Rangka Panca Indera Manusia.
Setelah

menjelaskan

materi,

guru

melibatkan

siswa

dalam
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mengidentifikasi organ tubuh manusia dan panca indera yang ada pada
tubuh manusia. Guru menyuruh siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya berdasarkan pendapat mereka masing-masing berkenaan
dengan panca indera manusia.
c) Kegiatan Penutup
Guru mengakhiri pertemuan 1 dengan menyimpulkan materi
dan menugaskan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang
Pengertian panca indera manusia, misalnya media cetak berupa buku,
gambar, majalah, media internet pertemuan berikutnya akan dibahas
dalam diskusi kelas.
Kegiatan pembelajaran diakhiri guru dengan menyimpulkan
materi pelajaran dan memberikan tugas untuk membaca materi yang
akan dibahas pada pertemuan berikutnya tentang “Rangka Pada Panca
Indera Manusia” kemudian akan dilanjutkan dengan tes tentang materi
dan melakukan refleksi tentang sejauh mana pemahaman siswa
terhadap materi dan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan.
Tabel: 4.4 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
Aktifitas Siswa

N
o

Indikator yang diamati
Aktif

%

Tidak

%

1

Siswa antusias belajar materi
Rangka dan Panca Indera Pada 11
Manusia

65

6

35

2

Siswa aktif saling
dengan
temannya
dengan materi

47

9

53

bertanya
berkaitan 8

42

3

Siswa aktif mencari jawaban dari
pertanyaan yang diberikan guru 10
secara langsung kepada siswa

59

7

41

4

Siswa mampu memahami materi
pengertian Rangka dan Panca 6
Indera

35

11

65

5

Siswa mampu menyebutkan
9
panca indera pada tubuh manusia

53

8

47

6

Siswa
aktif
memberikan
kesimpulan dari materi yang telah 8
disampaikan

47

9

53

Keterangan Sikap:
1

: Sangat rendah

2

: Rendah

3

: Sedang

4

: Tinggi

d. Evaluasi
Berdasarkan hasil tes siklus I, siswa yang mendapat kan nilai ketuntasan
minimal ≥ 70 adalah 9 orang siswa yang aktif dengan persentase 53% dan 8
orang tidak aktif dengan persentase 47% mendapat nilai di bawah minimal
distribusi hasil tes siklus I dapat dilihat tabel berikut:
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Tabel 4.5: Analisis Hasil Unjuk Kerja Siswa Siklus I

No NamaSiswa

Aspek
L/P dinilai

yang

1

2

3

4

JumlahSkor Nilai

Ket.

1

Abid

L

3

2

3

2

10

63

T.Aktif

2

Aji

L

3

2

4

4

13

81

Aktif

3

Debi

P

1

2

4

4

11

69

T.Aktif

4

Dinda

P

3

4

4

4

15

94

Aktif

5

Elvin

L

1

2

3

2

8

50

T.Aktif

6

Farrah

P

3

4

3

4

14

88

Aktif

7

Gema

P

3

2

3

2

10

63

T.Aktif

8

Hanifa

P

3

2

4

2

11

69

T.Aktif

9

Idham

L

1

2

4

4

11

69

T.Aktif

10

Lidya

P

3

4

4

4

15

94

Aktif

11

M.Farhan

L

1

2

3

2

8

50

T.Aktif

12

M.Andri

L

3

4

3

4

14

88

Aktif

13

Nurul

P

3

2

4

2

11

69

T.Aktif

14

Nadya

P

1

4

3

4

12

75

Aktif

15

Oka

P

3

4

3

2

12

75

Aktif

16

Rani

P

4

4

3

2

13

81

Aktif

17

Ranti

P

3

4

3

4

14

88

Aktif

Jumlah

1262.5
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Nilai rata-rata

74

Jumlah yang aktif

9

Jumlah yang tidakaktif

8

Persentase siswa aktif

53

Persentase siswa tidak aktif
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan
pembelajaran dengan metode jigsaw diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar
siswa dan ketuntasan belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II
secara klasikal siswa belum tuntas belajar. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa proses belajar menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dalam
pembelajaran.
e. Refleksi Pelaksanaan Tindakan I
Dalam tahap refleksi ini, hasil observasi dianalisis bersama. Dari hasil
refleksi bersama terhadap pelaksanaan tindakan oleh guru, aktivitas siswa dalam
pembelajaran, dan hasil belajar siswa, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan Tindakan oleh Guru
Guru sudah

melaksanakan tindakan

1 sesuai

dengan

skenario

pembelajaran menggunakan metode jigsaw. Secara garis besar dalam
pelaksanaan telah menampilkan langkah-langkah pembelajaran metode jigsaw
penekanan pada siswa secara terbuka dalam diskusi kelas.
Berdasarkan hasil observasi kemampuan guru dalam penerapan metode
jigsaw adalah baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam pertemuan pertama,
pembelajaran kurang mampu melibatkan siswa untuk sepenuhnya mengamati
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gambar dan cerita karena guru lebih menitikberatkan pada penguasaan siswa
pada materi mendasar berkaitan dengan sub pokok bahasan yang berguna untuk
mengantarkan siswa terhadap penetahuan tentang rangka dan panca indera yang
ada pada manusia. Pembelajaran belum mampu mengungkapkan sikap, nilai,
dan moral siswa terhadap suatu kasus yang di sajikan.
2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dengan Metode Jigsaw
Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas siswa dalam
pembelajaran Jigsaw pada tindakan 1 diperoleh data sebagai berikut:
Berdasarkan hasil observasi dan tes diperoleh data bahwa pada siklus 1
siswa telah menunjukkan hasil nilai rata-rata 53% kategori Aktif dan 47%
dengan kategori Tidak Aktif. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa
terlibat cukup aktif dalam bertanya langsung pada guru dengan melihat
prakteknya. Siswa memerlukan praktek pembelajaran yang variatif untuk
menarik perhatian serta menghilangkan kejenuhan.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut di atas, dapat disimpulkan aspek
keberhasilan dan kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan tindakan 1 sebagai
mana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6. keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan tindakan 1

No Aspek

Keberhasilan

Kelemahan

Rencana
Tindak
Lanjut

1

Pelaksan
aan
tindakan
oleh

Guru
telah
menampilkan
pembelajaran
IPA
menggunakan

Kurang menggunakan
media
pembelajaran
yang
variatif
pembelajaran kurang
menyenangkan
dan

Tetap
menggunakan
cerita
atau
gambar
Dilengkapi
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2

guru

metode Jigsaw

terkesan terlalu serius

dengan gambar
yang
lebih
variatif

Aktivitas
siswa

Sebagian besar
siswa
terlibat
aktif
mengemukakan
pendapatnya

Siswa
memerlukan
media yang menarik
dan tidak menjemukan,
sehingga
proses
pembelajaran
lebih
menyenangkan
dan
tidak terlalu dianggap
serius

Siswa dilibatkan
dalam
pengadaan
media
berupa
majalah
atau
gambar
,dan
foto

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal seorang siswa telah tuntas
belajar bila telah mencapai skor 70% atau nilai 70, dan kelas tersebut tuntas
belajar bila di kelas tersebut dapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih
dari atau sama dengan 70%. bila kurang dari itu dilakukan diagnosa kesulitan
belajar atau perlu program perbaikan.
2. SIKLUS 2
a. Perencanaan Tindakan Siklus 2
4. Sebelum memulai tindakan siklus 2,penulis dan guru berdiskusi untuk
membuat skenario pembelajaran tersebut,penulis dan guru melihat
terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator materi yang akan
disampaikan yaitu “Menyusun Rangka dan Panca Indera Manusia serta
Memahami Fungsinya”.
Kemudian mengembangkan metode Jigsaw,dan media pembelajaran
yang sesuai untuk digunakan dalam mendukung pembelajaran tersebut.
Langkah-langkah model pembelajaran
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Langkah 1 : Materi pelajaran dibagi ke dalam beberapa bagian. Sebagai
contoh suatu materi dibagi menjadi 4 bagian.
Langkah 2 : Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak kelompok
adalah hasil bagi jumlah siswa dengan banyak bagian materi. Misalnya dalam
kelas ada 20 siswa, maka banyak kelompok adalah 5, karena materinya 4
bagian. Selanjutnya kepada setiap anggota dalam satu kelompok diberikan
satu bagian materi.

Langkah 3 : Anggota dari setiap kelompok yang mendapatkan materi yang
sama membentuk kelompok. Kelompok ini disebut kelompok ahli (expert
group). Banyaknya kelompok ahli ini sama dengan banyaknya bagian materi.
Pada kelompok ahli inilah siswa melakukan diskusi untuk membahas materi
yang menjadi tanggung jawabnya.
Langkah 4 : Setelah materi didiskusikan dan dibahas pada kelompok ahli,
masing anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya (home teams)
untuk mengajarkan kepada anggota kawan-kawannya. Karena ada 4 bagian
materi, maka ada 4 orang yang mengajar secara bergantian.
Langkah 5 : Guru melakukan evaluasi secara individual mengenai bahan
yang telah dipelajari.
Langkah 6 : Penutup, yaitu menutup pelajaran sebagaimana biasanya.
Bila langkah-langkah di atas dihubungkan dengan penggunaan indera
dan ingatan siswa, maka tidak dapat diragukan bahwa strategi jigsaw dapat
meningkatkan dan memaksimalkan ingatan siswa. Hal ini disebabkan dalam
serangkaian langkah-langkah pelaksanaannya, strategi jigsaw menuntut siswa
untuk aktif. Sangat banyak indera yang dilibatkan dalam belajar, yaitu mulai
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dari membaca dan menelaah materi, mendengar pendapat teman, menyanggah
pendapat, mempertahankan pendapat dan mengajarkan kawan serta dievaluasi
secara individual oleh guru.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi jumlah siswa yang banyak, dengan
langkah-langkah di atas diharapkan partisipasi seluruh siswa dapat tercapai dan
mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara merata, kemampuan
guru dan peneliti dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran
berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa baik keberhasilan aspek
kognitif, maupun aspek afektif dan psikomotor.
b. Pelaksanaan Tindakan Siklus 2
5. Tindakan siklus 2 dilaksanakan dalam 1 pertemuan,yaitu 1 Mei 2018
dengan sub pokok bahasan “Menyusun Rangka dan Panca Indera
Manusia serta Memahami Fungsinya”.
Sebelum masuk kelas dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan kesiapan
pelaksanaan tindakan. Tahap ini merupakan kegiatan utama penelitian, yaitu
berupa dilaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan sesuai
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
c. Hasil Observasi Pelaksanaan Tindakan Siklus 2
1) Pertemuan Pertama
Pada pembelajaran IPA sub pokok “Menyusun Rangka dan Panca Indera
Manusia serta Memahami Fungsinya”. mulai dilaksanakan di kelas I pada
jam 08.40, guru memasuki kelas,dan ketua kelas memimpin salam dan
berdoa, selanjutnya guru melakukan absensi kelas.
2) Kegiatan pendahuluan
Pada kegiatan pendahuluan guru melakukan apersepsi dengan
menanyakan topik materi pertemuan sebelumnya tentang pengertian Rangka
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dan Panca Indera pada Manusia dan mengecek tugas yang sudah diberikan
dan harus dibawa pada pertemuan tersebut.
3) Kegiatan inti
Guru menjelaskan materi pengantar tentang “ Menyusun Rangka dan Panca
Indera Manusia serta Memahami Fungsinya”.
Guru melibatkan siswa untuk menganalisis gambar tersebut. Guru
mengelompokkan siswa ke dalam empat kelompok, masing-masing kelompok
melihat sususan gambar Rangka dan Panca Indera Pada Manusia yang masih
belum tersusun atau terurut dengan benar, untuk melihat keaktifan siswa pada
pokok bahasan “Menyusun Rangka dan Panca Indera Manusia serta
Memahami Fungsinya”, maka siswa ditugaskan untuk menyusun pecahan
sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari mengenai Rangka dan Panca
Indera Manusia beserta Fungsinya.
4) Kegiatan Penutup
Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang “Menyusun Rangka dan
Panca Indera Manusia serta Memahami Fungsinya”. Guru menugaskan
masing-masing kelompok untuk mengingat dan mengafal Rangka dan Panca
Indera pada Manusia beserta Fungsinya.”. Kegiatan pembelajaran diakhiri
guru dengan menyimpulkan materi pelajaran dan melaksanakan observasi
terhadap tugas yang diberikan.
Tabel 4.7 : Hasil Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Aktifitas Siswa
No

Indikator yang diamati
Aktif

%

Tidak %

82

3

Siswa antusias belajar materi Menyusun
1

Rangka dan Panca Indera Manusia serta 14
Memahami Fungsinya”.

18

50

2

Siswa aktif saling bertanya dengan
16
temannya berkaitan dengan materi

94

1

6

3

Siswa aktif mencari jawaban dari
pertanyaan yang diberikan guru secara 8
langsung kepada siswa

47

9

53

11

65

6

35

5

Siswa mampu menyebutkan Rangka
10
dan Fungsi Pada Panca Indera Manusia

59

7

41

6

Siswa aktif memberikan kesimpulan
13
dari materi yang telah disampaikan

76

4

24

Siswa mampu memahami Menyusun
4

Rangka dan Panca Indera Manusia.

Keterangan Sikap:
1: Sangat rendah
2: Rendah
3: Sedang
4: Tinggi
Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa Siswa aktif saling bertanya dengan
temannya berkaitan dengan materi terdapat 94% yang aktif sudah terlihat ada
peningkatan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada bagian siswa antusias
belajar materi Menyusun Rangka dan Panca Indera Manusia serta Memahami
Fungsinya”. terdapat 82% yang terlihat aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran.
d. Evaluasi
Berdasarkan hasil tes siklus II, siswa yang mendapat kan nilai
ketuntasan minimal ≥70 adalah 13 orang siswa yang aktif dengan persentase

51

76% dan 4 orang tidak aktif dengan persentase 24% mendapat nilai di bawah
minimal distribusi hasil tes siklus II dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 4.8: Analisis Hasil Unjuk Kerja SiswaSiklus II
NamaSisw
L/P
a

Aspek yang dinilai
1

2

3

1

Abid

L

4

3

2

Aji

L

4

3

Debi

P

4

Dinda

5

Nilai

Ket.

4

Jumla
hSkor

4

2

13

81

Aktif

3

4

4

15

94

Aktif

4

3

4

2

13

81

Aktif

P

4

4

3

4

15

94

Aktif

Elvin

L

3

2

4

4

13

81

Aktif

6

Farrah

P

3

4

4

4

15

94

Aktif

7

Gema

P

3

4

4

2

13

81

Aktif

8

Hanifa

P

3

2

4

2

11

69

T.Aktif

9

Idham

L

3

4

3

2

12

75

Aktif

10

Lidya

P

4

3

3

4

14

88

Aktif

11

M.Farhan

L

3

2

3

4

12

75

Aktif

12

M.Andri

L

3

3

3

4

13

81

Aktif

13

Nurul

P

3

2

4

2

11

69

T.Aktif

14

Nadya

P

3

2

4

4

13

81

Aktif

15

Oka

P

3

4

1

2

10

63

T.Aktif

16

Rani

P

4

2

3

4

13

81

Aktif

17

Ranti

P

3

2

3

2

10

63

T.Aktif

No

52

Jumlah

1350

Nilai rata-rata

79

Jumlah yang aktif

13

Jumlah yang tidakaktif

4

Persentasesiswaaktif

76

Persentasesiswatidakaktif

24

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan
pembelajaran dengan metode Jigsaw diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar
siswa dan ketuntasan belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II
secara klasikal siswa belum tuntas belajar. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa proses belajar menunjukkan adanya peningkatan hasil pembelajaran.
e. Refleksi Pelaksanaan Tindakan 2
Tahap refleksi ini, hasil observasi dianalisis bersama. Dari hasil refleksi
bersama terhadap pelaksanaan tindakan, aktivitas dalam pembelajaran siswa
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Tindakan oleh Guru
Guru telah melaksanakan tindakan II sesuai dengan skenario pembelajaran
menggunakan metode Jigsaw. Secara garis besar dalam pelaksanaan telah
menampilkan langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran yang di kembangkan
guru telah mampu meningkatkan belajar IPA, mengembangkan seluruh aspek
kepribadian, meningkatkan diri sesuai perkembangan lingkungan.
2) Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dengan Metode Jigsaw
Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas siswa dalam
pembelajaran dengan metode Jigsaw pada tindakan 2 diperoleh skor aktivitas
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siswa 76% dengan kategori baik. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa
terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Penggunaan media
menambah motivasi siswa. Berdasarkan hasil refleksi tersebut di atas, dapat
disimpulkan aspek keberhasilan dan kelemahan sebagaimana terlihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.9. Keberhasilan dan Kelemahan Pembelajaran II

No Aspek

Keberhasilan

Kelemahan

Rencana
Tindak
Lanjut

1

Pelaksan
aan
tindakan
oleh
guru

2

Aktivitas
siswa

Guru
telah
menampilkan
pembelajaran
IPA
menggunakan
metode Jigsaw

Kurang menggunakan
praktek
secara
langsung dan belajar
kurang menyenangkan
dan kurang sesuai
ketika praktek

Menggunakan
praktek diiringi

Sebagian besar
siswa
terlibat
aktif
mengemukakan
pendapatnya

Siswa
memerlukan
praktek yang tidak
menjemukan, sehingga
proses belajar bisa
tercapai
secara
maksimal

Siswa dilibatkan
dalam praktek
secara langsung
saat
proses
pembelajaran

dengan gambar
yang
lebih
variatif

3. SIKLUS 3
a. Perencanaan Tindakan Siklus 3
Sebelum memulai tindakan siklus 3, penulis dan guru berdiskusi untuk
membuat skenario pembelajaran tersebut,penulis dan guru melihat terlebih
dahulu kompetensi dasar dan indikator materi yang akan disampaikan yaitu
mengenai “Menjelaskan dan Mendemonstrasikan fungsi organ tubuh manusia”.
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Kemudian mengembangkan model pembelajaran Jigsaw ,dan media
pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam mendukung pembelajaran
tersebut. Langkah-langkah model pembelajaran
1) Menyampaikan Tujuan
2) Menyiapkan Siswa
3) Presentasi dan Demonstrasi
4) Mencapai Kejelasan
5) Melakukan Demonstrasi
6) Mencapai Pemahaman dan Penguasaan
7) Berlatih
8) Memberikan Latihan Terbimbing
9) Mengecek Pemahaman dan Memberikan Umpan Balik
10) Memberikan Kesempatan Latihan Mandiri.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi jumlah siswa yang banyak, dengan
langkah-langkah di atas diharapkan partisipasi seluruh siswa dapat tercapai dan
mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara merata, kemampuan
guru dan peneliti dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran
berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa baik keberhasilan aspek
kognitif, maupun aspek afektif dan psikomotor.
6. Pada siklus 3 ini, sudah mulai ditanamkan target nilai konsep sesuai
materi pelajaran. Guru dapat mengajak para siswa untuk Menjelaskan dan
Mendemonstrasikan fungsi organ tubuh manusia”..
b. Pelaksanaan TindakanSiklus 3
7. Tindakan siklus 3 dilaksanakan dalam 1 pertemuan, yaitu 8 Mei 2018
dengan sub pokok bahasan “Menjelaskan dan Mendemonstrasikan fungsi
organ tubuh manusia”. Sebelum masuk kelas dilakukan pengecekan
terhadap kelengkapan kesiapan pelaksanaan tindakan. Tahap ini
merupakan kegiatan utama penelitian, yaitu berupa dilaksanakan skenario
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pembelajaran yang telah direncanakan sesuai silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
c. Hasil Observasi Pelaksanaan Tindakan Siklus 3
1) Pertemuan Pertama
8. Pada pembelajaran IPA sub pokok fungsi organ tubuh manusia”. mulai
dilaksanakan di kelas IV pada jam 08.40,guru memasuki kelas,dan ketua
kelas memimpin salam dan berdoa, selanjutnya guru melakukan absensi
kelas.
a) Kegiatan pendahuluan
Pada kegiatan pendahuluan guru melakukan apersepsi dengan
menanyakan topik materi pertemuan sebelumnya tentang Rangka dan
Panca Indera Pada Manusia dan Fungsinya.
b) Kegiatan inti
Guru menjelaskan materi pengantar tentang “Fungsi Organ Tubuh
Manusia”. Guru melibatkan siswa untuk menganalisis gambar tersebut dan
menjelaskan atau mendemonstrasikan materi . Guru mengelompokkan
siswa ke dalam empat kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan
tugas yang diberikan.
c) Kegiatan Penutup
Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang “Fungsi Organ
Tubuh Manusia”. Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk
mempraktekkan secara

langsung.

Guru menugaskan

siswa untuk

menjelaskan Fungsi dari Organ Tubuh Pada Manusia.
Guru memberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi
pada pembahasan sebelumnya.Kegiatan pembelajaran diakhiri guru
dengan menyimpulkan materi pelajaran dan melaksanakan observasi
terhadap tugas yang diberikan. Adapun hasil dari observasi kegiatan
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siswa saat proses pembelajaran pada Siklus 3 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.10 : Hasil Lembar Observasi Keaktifan Siswa Siklus III
No

Indikator yang diamati

Aktivitas Siswa
Aktif

%

Tidak %

1

Siswa antusias belajar materi Fungsi 16
Organ
Tubuh
Manusia
dan
mendemonstrasikannya secara lancar

94

1

6

2

Siswa aktif bertanya dengan temannya 15
berkaitan dengan Fungsi Organ Tubuh
Manusia secara benar

88

2

12

3

Siswa aktif mencari argumen berkenaan 17
dengan Fungsi Organ Tubuh Manusia
secara benar

100

0

0

4

Siswa mampu menjelaskan
Organ Tubuh Manusia.

Fungsi 16

94

1

6

5

Siswa mampu menjelaskan Fungsi 16
Organ Tubuh Manusia secara berurutan
dan benar

94

1

6

6

Siswa mampu menjawab pertanyaan 17
yang diberikan oleh guru yang berkaitan
materi Fungsi Organ Tubuh Manusia

100

0

0

jumlah

97

570

5

30

Nilai rata-rata

16%

95%

0,8%

5%
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Keterangan Sikap:
1: Sangat rendah
2: Rendah
3: Sedang
4: Tinggi
d. Evaluasi
Pembelajaran kooperatif jigsaw adalah model pembelajaran yang
dikembangkan agar dapat membangun kelas sebagai komunitas belajar yang
menghargai semua kemampuan siswa. Pembelajaran dengan kooperatif jigsaw
siswa secara individual dapat mengembangkan keahliannya dalam satu aspek
dari materi yang sedang dipelajari serta menjelaskan konsep dan keahliannya
itu pada kelompoknya.
Berdasarkan hasil tes siklus III, siswa yang mendapat kan nilai
ketuntasan minimal ≥70 adalah 17 orang siswa yang aktif dengan persentase
100% distribusi hasil tes siklus III dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 4.11: Analisis Hasil Pembelajaran Siklus III

No NamaSiswa

Aspek
L/P dinilai

yang
JumlahSkor Nilai Ket.

1

2

3

4

1

Abid

L

4

4

3

4

15

94

Aktif

2

Aji

L

4

4

3

4

15

94

Aktif

3

Debi

P

4

4

3

4

15

94

Aktif

4

Dinda

P

3

4

4

4

15

94

Aktif

5

Elvin

L

4

2

3

4

13

81

Aktif
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6

Farrah

P

4

4

3

4

15

94

Aktif

7

Gema

P

4

4

3

4

15

94

Aktif

8

Hanifa

P

4

2

4

4

14

88

Aktif

9

Idham

L

3

4

4

2

13

81

Aktif

10

Lidya

P

3

4

3

4

14

88

Aktif

11

M.Farhan

L

4

2

4

4

14

88

Aktif

12

M.Andri

L

3

4

3

4

14

88

Aktif

13

Nurul

P

4

2

4

4

14

88

Aktif

14

Nadya

P

4

2

4

4

14

88

Aktif

15

Oka

P

4

4

3

2

13

81

Aktif

16

Rani

P

4

2

4

2

12

75

Aktif

17

Ranti

P

3

4

4

2

13

81

Aktif

Jumlah

1488

Nilai rata-rata

88

Jumlah yang aktif

17

Jumlah yang tidak aktif

0

Persentase siswa aktif

100

Persentase siswa tidak aktif

0

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan
pembelajaran dengan metode Jigsaw diperoleh nilai rata-rata prkeaktifan belajar
siswa dan ketuntasan belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus III
secara klasikal siswa tuntas dalam penilaian proses belajar. Dari data tersebut
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dapat disimpulkan bahwa proses belajar menunjukkan adanya peningkatan hasil
pembelajaran.
e. Refleksi Pelaksanaan Tindakan 3
Tahapan-tahapan

pelaksanaan tindakan diawali

dengan

tahap

persiapan, yang meliputi kegiatan orientasi lapangan, penentuan subjek
penelitian, mengidentifikasi karakter subjek penelitian serta melaksanakan
observasi awal. Dalam tahap refleksi ini, hasil observasi dianalisis bersama. Dari
hasil refleksi bersama terhadap pelaksanaan tindakan, aktivitas dalam
pembelajaran siswa diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Tindakan oleh Guru
Guru telah melaksanakan tindakan III sesuai dengan skenario
pembelajaran menggunakan metode Jigsaw. Secara garis besar dalam
pelaksanaan telah menampilkan langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran
yang di kembangkan guru telah mampu meningkatkan keaktifan belajar IPA,
mengembangkan seluruh aspek kepribadian, meningkatkan diri sesuai
perkembangan lingkungan.
2) Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dengan metode Jigsaw
Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas siswa dalam
pembelajaran metode Jigsaw pada tindakan III diperoleh skor aktivitas siswa
100% dengan kategori Sangat Baik. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Penggunaan
media menambah motivasi siswa. Berdasarkan hasil refleksi tersebut di atas,
dapat disimpulkan aspek keberhasilan dan kelemahan sebagaimana terlihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.12 Keberhasilan dan Kelemahan Pembelajaran III
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No

1

2

Aspek

Pelaksana
an
tindakan
oleh guru

Aktivitas
siswa

Keberhasilan

Kelemahan

Guru telah menampilkan
pembelajara
IPA
menggunakan
metode
Jigsaw
Guru mampu membina
siswa memahami Fungsi
Organ Tubuh Manusia
Siswa
terlibat
mengemukakan
pendapatnya.

aktif

Rencana
Tindak
Lanjut

Pelaksanaan
tindakan
telah mampu
mencapai
target.

Aspek
psikomotori
k siswa telah
tercapai

3. Rekapitulasi Data Temuan Penelitian
a. Analisis Penggunaan Metode Jigsaw
Data pada siklus I, II dan Siklus IIl bila dibandingkan dengan tabel dan III
menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, dapat dilihat pada tebal sebagai
berikut:
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Tabel 4.13 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa per-siklus
Rekapitulasi Per-Siklus
No.

Indikator yang Diamati

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Siswa
%
Aktif

Siswa
%
Aktif

Siswa
%
Aktif

1

Siswa antusias belajar materi
Fungsi Organ Tubuh Manusia
11
dan
mendemonstrasikannya
secara lancar

65

14

82

16

94

2

Siswa aktif bertanya dengan
temannya berkaitan dengan
8
Fungsi Organ Tubuh Manusia
secara benar

47

16

94

15

88

3

Siswa aktif mencari argumen
berkenaan
dengan
Fungsi
10
Organ Tubuh Manusia secara
benar

59

8

47

17

100

4

Siswa mampu menjelaskan
6
Fungsi Organ Tubuh Manusia.

35

11

65

16

94

5

Siswa mampu menjelaskan
Fungsi Organ Tubuh Manusia 9
secara berurutan dan benar

53

10

59

16

94

6

Siswa
mampu
menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
8
guru yang berkaitan materi
Fungsi Organ Tubuh Manusia

47

13

76

17

100
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JUMLAH
NILAI
PERSENTASE
PENINGKATAN

RATA-RATA

306

424

571

51

71

95

36 %

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa ada peningkatan dari hasil
observasi terhadap siswa dari tingkat keaktifan siswa pada siklus I siswa terlihat
kurang aktif, setelah diadakan tindakan pada siklus II siswa tersebut menjadi
agak lebih aktif, kemudian pada siklus III. Dari tabel di atas dapat dilihat
peningkatan dari siklus I pada siklus II dan pada siklus III sebesar 36%. Hal ini
berarti tindakan yang diambil pada siklus III sudah berhasil secara
maksimal.Pada tabel Rekapitulasi analisis hasil pembelajaran di atas data
diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil tes siswa yaitu siklus I sebesar 51%
dan siklus II sebesar 71% dan pada siklus III sebesar 95% peningkatan sebesar
36%.
Data rekapitulasi hasil observasi siswa dan analisis hasil pembelajaran di
atas maka penelitian ini dinyatakan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan lagi ke
siklus berikutnya.
C. Pembahasan
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan membuktikan
metode Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar untuk keseriusan siswa pada
materi Fungsi dan Organ Tubuh Manusia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan
keaktifan siswa mulai dari siklus I ke tahap siklus II sampai pada tahap ke siklus III
pada tabel di atas.
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1. Perubahan pada diri siswa
Kemajuan yang tampak pada diri siswa setelah dilakukan tindakan dalam
pembelajaran IPA melalui metode Jigsaw meliputi:
a. Motivasi belajar
Siswa lebih termotivasi untuk belajar IPA dengan sungguh-sungguh,
karena ditumbuhkan motivasi siswa untuk mengemukakan pendapat. Siswa
mengklarifikasi dan mendemonstrasikan bagian dari organ Tubuh Manusia
beserta Fungsinya. Siswa mampu bekerja sama, belajar mengembangkan diri
menuntun dan memotivasi hidup selalu bersih dan bermoral tinggi.
b. Aktivitas belajar
Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, aktif mengemukakan
pendapat dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Siswa memiliki etika
sopan santun.

c. Hasil belajar
Berdasarkan hasil observasi dan nilai tes terjadi perubahan hasil belajar
siswa pada setiap siklus. Hal ini terlihat adanya pergeseran nilai rata-rata dari
siklus I sebesar 51% dan siklus II sebesar 71% dan pada siklus III sebesar
95% peningkatan sebesar 36%. Dengan demikian kemampuan siswa semakin
meningkat, dan pada siklus II telah dianggap tuntas.
2. Perubahan pada lingkungan
Lingkungan dalam hal ini diartikan sebagai situasi kelas dan sekolah
mengalami perubahan di antaranya:
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a. Perubahan tempat duduk siswa, biasanya sepenuhnya belajar menghadap
papan tulis, sekarang disusun kelompok.
b. Situasi kelas biasanya sepi, menjadi ramai dengan aktivitas siswa belajar
berdiskusi kelompok dan diskusi kelas.
c. Papan tulis bukan sebagai satu-satunya media/alat pembelajaran, akan tetapi
ditambah dengan media berupa gambar-gambar dan artikel.

3. Perubahan pada guru
Melalui penelitian tindakan kelas, telah terjadi beberapa perubahan pada
guru, di antaranya:
a. Guru memahami pentingnya perbaikan proses pembelajaran untuk
meningkatkan mutu pembelajaran atau mutu kompetensi siswa.
b. Guru memahami proses penelitian tindakan kelas untuk perbaikan mutu
(perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, tindak lanjut)
c. Guru memahami tentang metode Jigsaw, serta teknik pengembangannya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa Penggunaan Metode Jigsaw pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa bila dilihat rata-rata dari siklus I sebesar 51% dan siklus II
sebesar 71% dan pada siklus III sebesar 95% peningkatan sebesar 36%dengan cara
memberikan tes praktek, observasi dan refleksi dengan siswa yang belum
tertuntaskan hasil belajarnya adalah 8 orang dengan persentase 51%. Sedangkan
untuk siklus II dilaksanakan kembali berdasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya
maka didapat nilai rata-rata 71% dengan siswa yang kurang aktif 4 orang,
sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal siklus III sebesar 100%.
Keberhasilan penerapan metode Jigsaw dilihat dari adanya:
a. Respons positif siswa dalam perapan Metode Jigsaw.
b. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran

Metode Jigsaw

Peningkatan hasil belajar siswa
B. Saran
Melalui penulisan skripsi ini ada beberapa saran dan masukan yang ingin
penulis berikan kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk MIS Nurul Ihsan
Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam
peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam yang ada antara lain:
1. Guru memahami pentingnya perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan
mutu pembelajaran.
2. Guru memahami proses penelitian tindakan kelas untuk pembaikan mutu
(perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, tindak lanjut)
3. Guru memahami tentang metode Jigsaw serta teknik pengembangan.
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