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MOTTO 

 

Allah swt berfirman dalam Q.S.  Al-Insyirah ayat 6 : 

ا اِان� َمَع ْالُعْرسِ يُْرسً اِان� َمَع ْالُعْرسِ يُْرسً اِان� َمَع ْالُعْرسِ يُْرسً     ِان� َمَع ْالُعْرسِ يُْرسً

Artinnya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-
Insyirah ayat 6)1 

ْن ُكَر ِب ا�� نَْيا ْن ُكَر ِب ا�� نَْياَمْن نَف�َس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْر بًَة ّمِ ْن ُكَر ِب ا�� نَْياَمْن نَف�َس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْر بًَة ّمِ ْن ُكَر ِب ا�� نَْياَمْن نَف�َس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْر بًَة ّمِ نَف�َس ُهللا ُكْر بًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم نَف�َس ُهللا ُكْر بًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم نَف�َس ُهللا ُكْر بًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم نَف�َس ُهللا ُكْر بًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم     ،،،،َمْن نَف�َس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْر بًَة ّمِ
َ عَلٰ     ˓˓˓˓َمِة َمِة َمِة َمِة ْالِقيٰ ْالِقيٰ ْالِقيٰ ْالِقيٰ  َ عَلٰ َوَمْن يَرس� َ عَلٰ َوَمْن يَرس� َ عَلٰ َوَمْن يَرس� َ ُهللا عَلَْيِه ِىف     ˓˓˓˓ُمْعِرسٍ ُمْعِرسٍ ُمْعِرسٍ ُمْعِرسٍ     َوَمْن يَرس� َ ُهللا عَلَْيِه ِىف يَرس� َ ُهللا عَلَْيِه ِىف يَرس� َ ُهللا عَلَْيِه ِىف يَرس� َوهللا ِىف َوهللا ِىف َوهللا ِىف َوهللا ِىف     ˓˓˓˓ِخَرِة ِخَرِة ِخَرِة ِخَرِة  ا�� نَْيا َو ْاالٰ  ا�� نَْيا َو ْاالٰ  ا�� نَْيا َو ْاالٰ  ا�� نَْيا َو ْاالٰ يَرس�
َوَمْن َسَ:َ َطِر يْقًا يَلَْتِمُس ِفْيِه ِعلًْما َوَمْن َسَ:َ َطِر يْقًا يَلَْتِمُس ِفْيِه ِعلًْما َوَمْن َسَ:َ َطِر يْقًا يَلَْتِمُس ِفْيِه ِعلًْما َوَمْن َسَ:َ َطِر يْقًا يَلَْتِمُس ِفْيِه ِعلًْما     ˓˓˓˓ْالَعْبُدِىفْ َعْو ِن َاِخْيِه ْالَعْبُدِىفْ َعْو ِن َاِخْيِه ْالَعْبُدِىفْ َعْو ِن َاِخْيِه ْالَعْبُدِىفْ َعْو ِن َاِخْيِه     َماَاكنَ َماَاكنَ َماَاكنَ َماَاكنَ ِن ْالَعْبدِ ِن ْالَعْبدِ ِن ْالَعْبدِ ِن ْالَعْبدِ َعوْ َعوْ َعوْ َعوْ 

َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِىفْ بَيٍْت ِمْن بُُيْو ِت ِهللا يَْتلُْوَن َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِىفْ بَيٍْت ِمْن بُُيْو ِت ِهللا يَْتلُْوَن َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِىفْ بَيٍْت ِمْن بُُيْو ِت ِهللا يَْتلُْوَن َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِىفْ بَيٍْت ِمْن بُُيْو ِت ِهللا يَْتلُْوَن     ˓˓˓˓ِبِه َطرِيْقًا ِاَىل ْاجلَن�ِة ِبِه َطرِيْقًا ِاَىل ْاجلَن�ِة ِبِه َطرِيْقًا ِاَىل ْاجلَن�ِة ِبِه َطرِيْقًا ِاَىل ْاجلَن�ِة     َسه�َل ُهللا َ=ٗ َسه�َل ُهللا َ=ٗ َسه�َل ُهللا َ=ٗ َسه�َل ُهللا َ=ٗ 
َ ِكتٰ ِكتٰ ِكتٰ ِكتٰ  َ َب ِهللا َويَتََداَرُسْونَُه بَيَْهنُْم ِاال� نََزل َ َب ِهللا َويَتََداَرُسْونَُه بَيَْهنُْم ِاال� نََزل َ َب ِهللا َويَتََداَرُسْونَُه بَيَْهنُْم ِاال� نََزل ِكْينَُة َوغَِشيَْهتُمُ َب ِهللا َويَتََداَرُسْونَُه بَيَْهنُْم ِاال� نََزل ُم الس� ِكْينَُة َوغَِشيَْهتُمُ ْت عَلَْهيِ ُم الس� ِكْينَُة َوغَِشيَْهتُمُ ْت عَلَْهيِ ُم الس� ِكْينَُة َوغَِشيَْهتُمُ ْت عَلَْهيِ ُم الس� ْمحَُةَوَجف�ْهتُمُ     ْت عَلَْهيِ ْمحَُةَوَجف�ْهتُمُ الر� ْمحَُةَوَجف�ْهتُمُ الر� ْمحَُةَوَجف�ْهتُمُ الر�     الر�

 ً ً ْاملَلٰ ً ْاملَلٰ ً ْاملَلٰ ُ ِئَكُة َوَذَكَرمهُُ ِئَكُة َوَذَكَرمهُُ ِئَكُة َوَذَكَرمهُُ ِئَكُة َوَذَكَرمهُُ ْاملَلٰ ٰZّا  ُ ٰZّا  ُ ٰZّا  ُ ٰZَّطَاِبهٖ َطَاِبهٖ َطَاِبهٖ َطَاِبهٖ َوَمْن َابْ َوَمْن َابْ َوَمْن َابْ َوَمْن َابْ     ِفْيَمْن ِعْنَدهٗ ِفْيَمْن ِعْنَدهٗ ِفْيَمْن ِعْنَدهٗ ِفْيَمْن ِعْنَدهٗ      ا     ٗ ُ̂ ٗ َمعَ ُ̂ ٗ َمعَ ُ̂ ٗ َمعَ ُ̂ ُبهٗ     لَْم يُْرسِْع ِبهٖ لَْم يُْرسِْع ِبهٖ لَْم يُْرسِْع ِبهٖ لَْم يُْرسِْع ِبهٖ     َمعَ ُبهٗ نَسـَ ُبهٗ نَسـَ ُبهٗ نَسـَ      رواه مسملرواه مسملرواه مسملرواه مسمل    ....نَسـَ

Artinya: “Barang siapa menghilangkan kesempitan orang mukmin dalam 

masalah dunia, Allah akan menghilangkan kesempitannya besok dihari 
kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka 
Allah akan memudahkan kepadanya dunia dan akhirat. Barang siapa yang 
menutupi aibnya orang mukmin, Allah akan menutupi aibnya didunia dan 
akhirat. Allah tetap menolong hambanya selama hamba-Nya sanggup 
menolong saudaranya. Barang siapa yang mengambah jalan untuk menuntut 
ilmu, Allah akan memudahkan baginya akan menuju kesurga. Tidaklah 
suatu jamaah berkumpul di masjid kemudian membaca dan tadarus kitab 
Allah (Al-Qur’an), kecuali kepadanya turun ketenangan, penuh dengan 
rahmat, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyambut serta 
memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di hadapan Allah. 
Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak dapat mempercepat 
amalnya di hadapan Allah” (HR. Muslim)2  

                                                             
1Alqur’an Surah al-Insyirah ayat : 6 
2
 Imam Suparno, 202 Hadits Ahlaq Mulia (CV. Bintang Pelajar),hlm.14 
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ABSTRAK 

Monah (12485165), “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi 
Jigsaw Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II MI Muhammadiyah 
Sriwedari Muntilan Magelang Tahun Pelajaran 2013/1014”,  Fakultas Tarbiyah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

Penelitian ini, bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang 
masih rendah di kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari Kecamatan Muntilan 
Kabupaten Magelang membuat guru kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari 
termotivasi untuk mengadakan sebuah penelitian. Sesuai hasil observasi awal 
dilalakukan di kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari Muntilan Magelang 
diketahui bahwa rendahnya hasil belajar siswa, disebabkan oleh strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan strategi 
pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran tersebut hanya akan membuat 
siswa pasif dan tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran. Penelitian ini untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas II mata pelajaran IPA dengan 
menggunakan strategi Jigsaw Learning. Dengan menggunakan strategi tersbut 
diharapkan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar selanjutnya, 
sehingga hasil belajar siswa meningkat dengan dengan ditandai kenaikan nilai 
siswa. 

Jenis Penelitian ini, merupakan Penelitian Tindakan Kelas, dengan 
mengambil datadi MI Muhammadiyah Sriwedari Muntilan Magelang pada kelas 
II. Dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai bulan April 2014, subyek 
penelitian yang menerima tindakan adalah siswa kelas II yang berjumlah 20 
siswa. Metode pngumpulan data yangdigunakan adalah dokumentasi, tes dan 
observasi. Tehnik analisis data pada penelitian dilakukan dengan 
membandingkan rata-rata hasil belajar dengan indikator keberhasilan. 

Setelah menggunakan strategi Jigsaw Learning hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas II meningkat, sesuai dengan 
nilai ketuntasan minimal yaitu 70 terbukti dengan meningkatnya jumlah rata-rata 
siswa yaitu pada pratindakan 62,5, pada siklus I meningkat menjadi 73,25,  pada 
siklus II meningkat menjadi 90,5, kemudian pada siklus III menjadi 90,75 dan 
persentase ketuntasan belajar siswa pada pratindakan sebesar 40% (8 siswa 
tuntas belajarnya dari 20 siswa), pada siklus I meningkat menjadi 70% (14 siswa 
tuntas belajarnya dari 20 siswa), pada siklus II meningkat menjadi 100% (20 
siswa tuntas belajarnya),begitu juga dengan siklus III yang tuntas dari jumlah 20 
siswa sudah tuntas semua yaitu 20 siswa (100%). Berdasarkan penelitian 
tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi Jigsaw 
Learning dapat meningkatka hasil belajar IPA kelas II MI Muhammadiyah 
Sriwedari Muntilan Magelang. 

Kata kunci: Jigsaw Learning, Hasil belajar IPA. 
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KATA  PENGANTAR 

 

ْمحٰ  ِحْميِ ِبْسِم ِهللا الر�   ِن الر�

ِ اَ اَ اَ اَ  ّٰZِ تَِعْنيُ عََىل ُاُمْوِرا�� نَْيا َواّ�ِ يْنَ لَْحْمُد َاْشهَُد َاْن َال ِاَ=َ  . َر ّبِ ْالَعالَِمْنيَ َو ِبِه نَسـْ

ًدا ر� ُسْو ُل هللا̣ ّٰ   ِاال� ُهللا َو َاْشهَُد ان� ُمَحم� ٍد َو عََل  َالل ْ عََىل ُمَحم� هُم� َصل� َو َسمل�

̣ ِعْنيَ ِبِه َاْمجَ ا بَْعدُ   َاِ=ِ َو َحصْ َام�  
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BAB  I 
PENDAHULUAN  

 

A. LATAR  BELAKANG 

Selama  ini,   proses pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam  di  

Madrasah Ibtidaiyah  merupakan  salah  satu  program  pembelajaran  yang  

diharapkan  dapat menjadi  wahana  bagi  siswa  untuk  mempelajari  berbagai  

sumber  daya  alam terutama  dilingkungan  kita.  Negara  kita  adalah  negara  

yang  kaya  raya.  Berbagai sumber  terdapat  didalamnya  baik  berupa  

mineral, air, udara,  tumbuhan  dan hewan.  Akan  tetapi  segala  sesuatu  

yang  telah  tersedia  di  alam  kita  ini,  tidak selalu  dapat  di  manfaatkan  

dengan  mudah harus  mengolahnya  dahulu  agar menjadi  sesuatu  yang  

berguna  bagi  kesejahteraan  masyarakat pada  umumnya.   

Untuk mengolah sumber energi yang ada, dibutuhkan berbagai macam 

ilmu pengetahuan  dan  teknologi terutama  ilmu  sain. Karena Ilmu sain  

adalah  dasar  salah  satu  ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang lain. Selain itu 

dibutuhkan  ilmuan-ilmuan yang handal yang mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk mengolah sumber energi sebaik-baiknya tanpa merusak alam 

sekitar. 

Untuk mendapatkan ilmuan-ilmuan di bidang sain, pemerintah sudah 

berusaha diantaranya dengan memulai pendidikan sain sejak MI dengan 

tujuan untuk menciptakan generasi cerdas dan berbudi luhur, memiliki 

kemampuan untuk menerapkan keahliannya. 



2 

 

Dalam hal ini, guru sebagai pelaksana pendidikan di harapkan mampu 

memberikan konsep-konsep dasar IPA secara maksimal kepada siswa, untuk 

selanjutnya dapat di gunakan sebagai dasar mempelajari ilmu-ilmu di jenjang 

sekolah berikutnya. Tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan 

manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam UU No 20 

Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia; memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan; memiliki kesehatan jasmani dan rohani; 

memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan1. Padahal di kelas II MI 

Muhammadiyah Sriwedari pembelajaran IPA sudah maksimal akan tetapi 

hasilnya  belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya strategi yang 

digunakan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. oleh sebab itu, 

siswa tidak tertarik kepada pelajaran kemudian siswa menjadi ramai sendiri, 

bergurau bahkan ada yang mengantuk mereka menjadi tidak konsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran sehingga pembelajaran itu belum berhasil. 

Keberhasilan pembelajaran di ukur dari sejauh mana tingkat 

penguasaan atau pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang di 

ajarkan oleh guru, berdasakan hasil ulangan harian kelas II pada pelajaran 

IPA belum menunjukan keberhasilan pembelajaran karena hasil belajar siswa 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Ketuntasan belajar siswa kelas 

II MIM Sriwedari pada mata pelajaran IPA, Kompetensi Dasar  

                                                             
1 Asep Suryana, Suryadi, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Direktorat  Jendral 

Pendidikan Islam Kementrian Agama RI,2012). Hlm. 6 
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mengidentifikasi sumber-sumber energi (panas, listrik, cahaya dan bunyi)  

yang ada dilingkungan sekitar hanya mencapai rata-rata 66 dari 20 siswa 

padahal kriteria ketuntasannya 70. Oleh karena itu perlu di adakan perbaikan 

salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka dari itu perlu di lakukan penelitian 

dan tindakan kelas. 

Melihat data aktivitas dan prestasi belajar siswa yang demikian rendah 

maka guru harus secepatnya melakukan tindakan atau mengidentifikasi 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran yang harus dicari pemecahanya. 

Adapun sumber dari permasalahan yang dihadapi oleh guru selama ini 

adalah: 

1. Selama pembelajaran berlangsung siswa ada yang bergurau 

sendiri,bercakap-cakap,bahkan ada yang berjalan-jalan. 

2. Sewaktu guru memberikan penjelasan materi pembelajaran siswa tidak 

konsentrasi ada juga yang mengantuk. 

3. Selama pembelajaran berlangsung guru kurang dalam menggunakan media 

pembelajaran baik berupa sumber belajar maupun alat peraga.   

 Bertolak dari permasalahan tersebut maka guru dapat mendiagnosis 

faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. 

Dapat diperoleh beberapa faktor kemungkinan penyebab yang terjadi dalam 

pembelajaran IPA tersebut diatas dapat dianalisis sebagai berikut: 
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1. Guru kurang dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam 

menyampaikan gagasan, karena guru kurang memberikan penguatan 

kepada siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya. 

2. Guru terlalu cepat dalam menyampaikan informasi pembelajaran sehingga 

siswa kurang memahami. 

3. Kurangnya waktu yang di berikan kepada siswa untuk berinteraksi dengan 

media, sumber belajar dan alat peraga. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut memberikan dampak pembelajaran 

IPA menjadi kurang menarik, hal ini mempengaruhi menurunnya keaktifan 

siswa dalam memahami konsep IPA dalam pembelajaran dan akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Konsep dasar pembelajaran seperti hal 

ini, dirumuskan dalam pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, Yakni “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dalam konsep 

tersebut terkandung 5 konsep, yakni interaksi, peserta didik, pendidik, sumber 

belajar,dan lingkungn belajar.2  

Oleh karena itu masalah tersebut perlu di atasi, karena dalam proses 

pembelajaran dalam tingkat satuan pendidikan menuntut adanya partisipasi 

aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat pada siswa, guru 

sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. 

Selain perubahan-perubahan yang besar dan mendasar yang dihembuskan 

oleh KTSP, tantangan yang dicapai oleh guru tidak semakin ringan, 

                                                             
2 Udin S. Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2008), hlm. 1. 20 
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melainkan semakin berat. Penerapan setandar Isi dan standar Kopentensi 

Lulusan sebagai ancuan dasar dalam penyusunan KTSP membawa 

konsekuensi yang tidak ringan dalam pelaksanaanya di lapangan. Berarti 

KTSP menuntut adannya guru yang profesional dan bertanggung jawab. 

Pada pelajaran IPA, KTSP menghendaki untuk melakukan perubahan 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru dituntut untuk memperbaiki dan 

meningkatkan dalam penyelenggaraan pembelajaran IPA karena guru 

sekarang hanya sebagai motivator, fasilitator, dan supervisor. Guru tidak lagi 

mendominasi kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, sedangkan 

siswa hanya duduk manis mendengarkan bahkan ada yang sampai 

mengantuk. Maka spembelajaran kooperatif terutama dengan teknik 

menggunakan metode jigsaw Learning di anggap cocok diterapkan, hal ini 

diperkuat oleh pendapat Nurhatim yang mengatakan bahwa penggunaan suatu 

metode memiliki arti penting, sebagai variasi pembelajaran dengan tujuan 

siswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dikelas yang menyenangkan 

dan tidak membosankan. Dengan strategi jigsaw learning pada kelas II adalah 

melatih siswa agar dapat bekerja sama dengan temannya dan siswa akan lebih 

mudah untuk memecahkan masalah. Maka guru perlu meningkatkan proses 

pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw 

learning, sehingga siswa akan lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti proses 

pembelajaran mata pelajaran IPA dikelas. Menurut Bruner proses belajar 



6 

 

akan lebih bermakna, berguna dan mudah diingat oleh siswa bila difokuskan 

pada memahami struktur mata pelajaran yang akan dipelajari.3  

Upaya peningkatan hasil belajar siswa tidak terlepas dari berbagai 

fakta yang mempengaruhinya. Dalam hal ini diperlukan guru kreatif yang 

dapat membuat pembelajaran  menjadi  lebih  menarik  dan  di  sukai oleh 

peserta didik, suasana kelas perlu di rencanakan dan dibangun sedemikian 

rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat 

memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada 

gilirannya dapat di peroleh prestasi belajar. Oleh karenanya seorang guru 

yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan akan lebih mampu mengelola kelas sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat yang optimal.4 

 

B. RUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  akar  permasalahan  perbaikan  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana  penerapan  metode  jigsaw learning  dalam  meningkatkan 

hasil  belajar IPA kelas II MI  Muhammadiyah  Sriwedari? 

2. Apakah penerapan metode jigsaw learning dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA kelas  II MI M uhammadiyah  Sriwedari ? 

 

                                                             
3 Ibid, Udin S. Winataputra, Teori Belajar dan Pembelajaran.....hlm. 3. 14 
4 Sukiman, M. Jamroh Latief dkk, Pedoman Penulisan Skripsi: Program Peningkatan 

Kualifikasi S1 Guru MI/Guru PAI pada Sekolah Melalui Duel Mode System,Yogyakarta: 
Kerjasama Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.hlm. 69 
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C. TUJUAN  DAN  KEGUNAAN  PENELITIAN 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  diatas, tujuan 

perbaikan pembelajaran  IPA  dalam  penelitian  ini  adalah : 

1. Mendeskripsikan   penerapan  metode  Jigsaw Learning  dalam  

meningkatkan  hasil  belajar  IPA  kelas  II  MI  Muhammadiyah  

Sriwedari. 

2. Mengetahui  keberhasilan  penerapan  metode  Jigsaw Learning  dalam 

meningkatkan  hasil  belajar  IPA  kelas  II  MI  Muhammadiyah  

Sriwedari.  

Manfaat yang akan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara  teoritis  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  ilmiyah  

mengenai  cara meningkatkan  hasil  belajar melalui strategi  Jigsaw 

Learning  pada mata  pelajaran IPA di kelas. 

a. Bagi  Guru 

a) Dapat  menumbuhkan  rasa  percaya  diri. 

b) Dapat  menjadi  guru  yang  berkembang  secara  profesional. 

c) Sebagai  masukan  dalam  perumusan  metode  pembelajaran  

yang  efektif. 

d) Memberikan  alternatif  dalam mengatasi  kesulitan  belajar  siswa  

dan  kesulitan       mengajar  guru. 

e) Dapat  secara  aktif  mengembangkan  pengetahuan  dan  

keterampilan. 
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b. Bagi  Siswa 

Untuk  melatih  siswa  untuk  berpartisipasi  dan  berinteraksi  secara  

aktif dalam proses  pembelajaran  baik  antara  siswa  dengan  siswa  

serta  siswa  dengan  guru dan  meningkatkan  hasil  belajar  siswa. 

c. Bagi  Lembaga  

a) Dapat  dijadikan  masukan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  

dan  mutu  pendidikan  melalui  penggunaan  metode  Jigssaw  

dalam  mata  pelajaran  IPA. 

b) Memberi  konstribusi  terhadap sekolah  dalam  pencapaian  Visi  

dan  Misi   sekolah. 

c) Meningkatkan mutu keberhasilan lembaga pendidikan. 

d) Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan profesional 

guru pada lembaga pendidikan. 

e) Memberikan masukan dalam rangka melaksanakan inovasi sistem 

pendidikan. 

 

D. KAJIAN  PUSTAKA 

Terdapat banyak sekali hasil penelitian yang relevan dan berkaitan 

dengan strategi pembelajaran aktif, yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang penulis teliti, namun semua itu tidaklah sama. 

Pertama, berdasarkan hasil penelitian dari penerapan metode Inovatif 

Example Non Example dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 
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siswa kelas IV MIM  Kedungwinong Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo Tahun pelajaran 2010/ 2011.  5 

Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menggunakan 

Strategi The Power Of Two terdapat peningkatan prestasi belajar IPS siswa 

yang ditandai dengan meningkatnya nilai, dan meningkatnya persentase 

ketuntasan belajar siswa kelas I  MIM  Taraman, Kecamatan Sidoharjo, 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/ 20136. 

Ketiga, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah 

menggunakan model Cooperative Learning dengan metode pembelajaran 

Team Quiz dapat meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas V MIM Jering 

Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2011.7  

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menggunakan 

pendekatan pembelajaran Konstruktivistik dengan metode penugasan dapat 

meningkatkan nilai rata-rata dan menuntaskan belajar siswa kelas IV Di 

Madrasah Ibtidaiyah Manggung Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2012/ 

2013.8 

                                                             
5 Pariyem, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Pelajaran IPA Melalui 

Penggunaan Metode Inovatif Example Non Example Pada siswa Kelas IV MIM Kedung winong, 
Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 83 

6 Martini, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Dengan Menggunakan Strategi The 
Power Of Two Siswa Kelas I MIM Taraman ,Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 2013. Hlm.82 

7 Sri Mulyati, Penggunaan Model Cooperrative Learning Dengan Metode Pembelajaran 
Team Quiz Untuk Meningkatan Minat Belajar IPA Siswa Kelas V MIM Jering, Skripsi, Fakultas 
Tarbiyah  Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 52 

8 Muh. Anwar Shodiq, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Menggunakan 
Pendekatan Pembelajaran Konstruktivistik Dengan Metode Penugasan Pada Kelas IV Di MIM 
Manggung, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012. 
Hlm. 54 
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Berdasarkan beberapa kajian tentang skripsi di atas, penulis 

mengangkat tentang Usaha Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi Jigsw 

Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II MIM Sriwedari.Sedangkan yang 

membedakan penelitian ini,dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan 

objeknya. Subjek yang sekarang yaitu pertama, siswa kelas II MIM Sriwedari 

sedangkan penelitian yang sebelumnya bukan. Kedua, guru MIM Sriwedari 

penelitian sebelumnya bukan. Objek yang mau diteliti adalah cara penerapan 

metode jigsaw learning dan keberhasilan dalam menggunakan metode jigsaw 

learning untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas II 

sedangkan penelitian sebelumnya bukan. 

 

E. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian  Peningkatan  Hasil  Belajar 

Peningkatan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan 

meningkatkan usaha, kegiatan kini telah diadakan di bidang pendidikan9. 

Hasil artinya sesuatu yang diadakan oleh usaha akibat dari kesudahan 

telah berhasil berkat kekerasan hatinya juga maksudnya.10 Belajar artinya 

berusaha memperoleh kepandaian atas ilmu, berlatih, berubah tingkah 

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.11 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

                                                             
9 Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.hlm. 1470 
10 Ibid, hlm. 486 
11 Ibid, hlm. 2012 
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pendidikan.12 Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-

mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam 

bentuk materi pelajaran. Orang yang beranggapan demikian biasanya 

akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu 

menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar informasi 

yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru.  

Peningkatan  hasil  belajar  adalah  sejumlah  kompetensi  yang  

diperoleh  seseorang setelah  menjalani  proses  belajar  mengajar  dalam  

jangka  waktu  tertentu. Sedangkan  pembelajaran  dengan  menggunakan  

metode  Jigsaw Learning   merupakan  salah  satu  model  pembelajaran  

yang  mengkondisikan  peserta  didik  kedalam  kelompok-kelompok  

kecil  yang  memiliki  latar  belakang  kehidupan  dan  kemampuan  yang  

heterogen. 

Pengertian  belajar  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli, dalam  

hal  ini seperti yang dikutip Muhibbin Syah adalah  kegiatan  yang  

berproses  dan  merupakan  unsur  yang  sangat  fundamental  dalam  

setiap  penyelenggaraan  jenis  dan  jenjang  pendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ia berada di 

sekolah ataupun di lingkungan rumah atau keluarga. Teori behavioristik 

mendifinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya 

perubahan kapasitas siswa untuk berprilaku (yang baru) sebagai hasil 

                                                             
12 Muhibbin Syah, Psikologi  Pendidikan Dengan pendekatan Baru,(Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008)  hlm. 89 
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belajar, bukan sebagai hasil proses pengamatan (atau pendewasaan) 

semata. Menurut teori belajar behavioristik, perubahan perilaku manusia 

dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan beragam 

pengalaman kepada seseorang. Lingkungan merupakan stimulus yang 

dapat mempengaruhi atau mengubah kapasitas untuk merespons.13 

Belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Belajar membantu manusia menyesuaikan 

diri (adaptasi) dengan lingkungannya. Keberhasilan seorang siswa dalam 

pembelajaran di katakan tuntas atau berhasil ketika dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. 

Menurut Djammarah hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah di kerjakan atau di ciptakan secara individu atau kelompok.14 

Dari ungkapan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak akan 

berhasil apabila tidak ada kegiatan. Jadi, hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah suatu hasil yang di dapat setelah siswa melakukan pembelajaran, 

hasil tersebut di katakan tuntas atau berhasil apabila nilai siswa mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. Teori belajar behaviristik sangat 

menekankan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat 

dilihat, dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak 

manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Seseorang dianggab telah 

                                                             
13 Ibid, Udin S. Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran....hlm. 2. 4 
14 http://www.catatanrimbun.com/2012/10/peningkatan-hasil-belajar-siswa-

dengan.html   diunduh pada tanggal 17 Pebruari  jam  11.25 
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belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah 

laku.15. 

2. Strategi 

Strategi adalah media solutif untuk dipergunakan. Dengan 

konsentrasi dan latihan, guru akan ahli menggunakannya. Seperti 

perangkat media, ia tidak dapat bekerja sendiri dan guru yang harus 

menggunakannya serta melakukan improvisasi atasnya. Strategi adalah 

salah satu diskursus yang sering kali disorot dalam sistem 

pembelajaran.16 Sukses tidaknya suatu program pengajaran, senantiasa 

dinilai dari strategi pengajaran yang digunakan, karenas trategilah yang 

menentukan tercapainya isi dan cara mengajar. 

Di lain pihak, ada pendapat ekstrim yang menyatakan bahwa 

srategi itu tidak penting. Yang penting adalah kemauan belajar dan 

kualitas peserta didik. Ada pula yang berpendapat bahwa strategi itu 

hanya sekedar alat saja, gurulah yang paling menentukan. Terlepas dari 

masalah setuju atau tidak setuju dengan beberapa pendapat diatas, adalah 

suatu kenyataan bahwa setiap saat para guru dihadapkan dengan strategi 

“baru” atau diminta meninjau kembali strategi yang selama ini di pakai 

karena ada teori baru atau pendapat baru sebagai hasil penelitian terakhir. 

Dengan pengayaan strategi pembelajaran, guru sebagai penyampe 

materi sedikitnya akan membantu dalam melaksanakan tugas-tugas 

                                                             
15 Ibid, Udin S. Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran....hlm. 2. 6 
16Radliyah Zaenuddin, Septi Gumiandari, Metodologi Dan Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005 ), hlm. 51 
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keseharian. Karena filosofi mengajar yang baik adalah bukan sekedar 

mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi bagaimana 

dapat membantu peserta didik supaya dapat belajar. Kalau ini dihayati, 

maka guru tidak lagi menjadi pemeran sentral dalam proses 

pembelajaran, namun ia hanyalah fasilitator yang memfasilitasi siswa 

didiknya untuk mencerna materi lewat daya kreatifnya sendiri. 

Di samping itu, variasi strategi pembelajaran akan pula membantu 

peserta didik untuk secara aktif dapat menggunakan sel-sel otak mereka 

untuk turut serta memecahkan persoalan, menemukan ide pokok dari 

materi pendidikan, dan tentu saja secara aktif akan mendominasi aktifitas 

pembelajaran. Dengan cara ini, akan terciptalah suasana yang lebih 

menyenangkan dan membiasakan karena hasil belajar dapat 

dimaksimalkan.17 

Dengan demikian dalam menyusun strategi perlu menghitungkan 

berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dari ilustrasi tersebut 

dapat disimpulkan, bahwa strategi digunakan untuk memperoleh 

kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia 

pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of 

activities designed to achieves a particular education goal. Jadi, strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Seagaimana yang dikutip oleh Hamruni istilah strategi, 

                                                             
17 Ibid, Radliyah Zaenuddin, Septi Gumiandari, Metodologi Dan Strategi 

Alternatif....hlm. 52 
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sebagaimana banyak istilah lainnya, dipakai dalam banyak konteks 

dengan makna yang tidak selalu sama. Di dalam konteks belajar 

mengajar, strategi berarti pola umum aktivitas guru-peserta didik di 

dalam perwujudan kegiatan belajar- mengajar. Sifat umum pola tersebut 

berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud tampak 

dipergunakan guru-peserta didik didalam bermacam-macam peristiwa 

belajar. 

Dengan demikian, konsep strategi menunjuk pada karakteristik 

abstrak rentetan perbuatan guru-peserta didik di dalam peristiwa belajar 

mengajar. Implisit di balik karakteristik abstrak itu adalah pemahaman 

rasional yang membedakan strategi yang satu dari strategi yang lain 

secara fundamental. Istilah lain yang juga dipergunakan untuk maksudini 

adalah model- model pembelajaran; sedangkan rentetan perbuatan guru-

peserta didik dalam suatu peristiwa belajar-mengajar aktual tertentu, 

dinamakan prosedur pembelajaran. 

Para ahli pendidikan telah banyak memberikan definisi mengenai 

pengertian strategi pembelajaran. Berikut ini Hamruni menguraikan 

beberapa definisi, berdasarkan Kem, Kozama, Gerlach dan Ely, Dick dan 

Carey, beserta Cripper, antara lain sebaagai berikut: 
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1. Bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektifdan efisien.18 

2. Bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan 

yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan 

kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu.19 

3. Bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi 

pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajarkepada 

peserta didik.20 

4. Bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran 

bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.21 

                                                             
18

 Hamruni , Strategi  Dan Model-Model Pembelajaran Akif-Menyenangkan, 
(Yogyakarta: Investidaya, 2012 ), hlm.  1. 

19
Ibid, hlm. 2 

20 Ibid, hlm. 2 
21 Ibid, hlm. 3 
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5. Bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai 

jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Ia menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang 

diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan 

belajarnya harus dapat dipraktikkan22. 

Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian- pengertian 

diatas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu 

strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai 

pada tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, 

sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang 

dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah hal penting dalam 

implementasi suatu strategi.  

3. Jigsaw Learning 

Jigsaw Learning (belajar jigsaw) merupakan sebuah tekhnik yang 

di pakai secara luas yang memiliki kesamaan, dengan teknik pertukaran 

dari kelompok. 

                                                             
22 Ibid, hlm. 3 
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Kekelompok dengan suatu perbedaan, penting setiap peserta didik 

mengajarkan sesuatu, ini adalah alternatif menarik, ketika ada materi 

yang di pelajari dapat disingkat atau “di potong” dan di saat tidak ada 

bagian yang harus di ajarkan sebelum yang lain-lain. Setiap kali peserta 

didik mempelajari sesuatu yang di kombinasi dengan materi yang telah di 

pelajari oleh peserta didik lain buatlah sebuah kumpulan pengetahuan 

yang bertalian atau keahlian.23 

Mel Silberman, menghendaki siswa mendiskusikan dengan 

partner tentang apa yang guru presentasikan pada interval tertentu selama 

belajar. Di bandingkan dengan siswa pada kelas kontrol yang tidak ada 

pemberhentian untuk diskusi, siswa-siswa ini memperoleh nilai dua 

tingkat lebih baik24. Baik juga, jika kita dapat melakukan sesuatu dengan 

informasi, kita memperoleh umpan balik tentang seberapa baik kita 

mengetahui. 

Menurut Mel Silbermen, belajar semakin baik jika siswa di minta 

untuk melakukan hal-hal berikut :  

1. Mengungkapkan informasi dengan bahasa mereka sendiri. 

2. Memberikan  contoh- contoh. 

3. Mengenalnya dalam berbagai samaran dan kondisi. 

4. Melihat hubungan antara fakta atau gagasan dengan yang lain. 

5. Menggunakannya dengan berbagai cara. 

                                                             
23Mel Siberman,  ACTIVE LEARNING 101  Strategi  Pembelajaran  Aktif, (Yogyakarta : 

Pustaka Insan Madani,  2009),  hlm.  51. 

  
24 Ibid, hlm. 4 
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6. Memperkirakannya beberapa konskuensi. 

7. Mengungkapkan lawan atau kebalikannya.25 

Dalam banyak cara, otak seperti komputer dan kita sebagai 

penggunanya. Sebuah komputer,  tentu saja perlu  “di hidupkan”  agar 

supaya dapat bekerja. Otak kita perlu “di hidupkan” juga. Kita belajar 

secara pasif,  otak kita tidak “ hidup “. Sebuah komputer memerlukan 

software yang tepat untuk menafsirkan data, data yang di masukan. Otak 

kita perlu di hubungkan dengan apa yang di ajarkan pada kita dengan apa 

yang telah kita ketahui dan bagaimana kita berfikir. Ketika belajar secara 

pasif, otak kita tidak melakukan hubungan  ini pada software. Akhirnya,  

sebuah komputer tidak dapat menyimpan informasi yang telah di proses 

tanpa “menyimpannya,” otak kita perlu mempertanyakan informasi, 

merumuskan atau menjelaskannya pada orang lain agar dapat 

menyimpannya dalam memori. Ketika belajar secara pasif,  otak tidak 

menyimpan apa yang telah di presentasikan. 

Apa yang terjadi ketika guru menumpahkan pada peserta didik 

dengan pikiran mereka sendiri (walaupun penuh perhitungan dan di 

organisasikan dengan baik) atau ketika mereka terlalu sering “biarkan 

aku tunjukan padamu bagaimana” demonstrasi dan penjelasan? 

Mencurahkan fakta dan konsep pada kepala peserta didik dan menguasai 

penampilan ketrampilan dan prosedur yang sebenarnya  adalah terkait 

belajar. Presentasi barangkali dapat membuat kesan langsung pada otak, 

                                                             
25 Ibid, hlm. 5 
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namun tanpa memori fotografik, peserta didik dapat mengingat terlalu 

banyak untuk jangka waktu tertentu. Seseorang yang harus memilih 

antara dua pilihan,  ini akan memilih keselamatan bukan pertumbuhan. 

Pertumbuhan terjadi pada langkah-langkah kecil, menurut 

Maslow dan setiap langkah ke depan menjadi mungkin melalui rasa 

aman, menerapkannya pada sesuatu yang tidak diketahui dari tempat 

yang selamat. Salah satu cara kunci untuk mencapai rasa aman dan 

selamat dikaitkan dengan orang-orang lain dan merasa satu kelompok.26 

Rasa satu kelompok ini memungkinkan peserta didik  menghadapi 

perubahan-perubahan di hadapannya. Ketika mereka belajar, lebih 

senang dengan yang lain dari pada sendirian,  mereka memiliki dorongan 

emosional intelektual yang memungkinkan mereka melampaui tingkat 

pengetahuan dan ketrampilan mereka sekarang. Jerome Bruner 

mengenalkan sisi sosial dari belajar dalam buku klasiknya yang berjudul 

Toward a Theory of instruction. Ia mendiskripsikan suatu kebutuhan 

manusia yang dalam untuk merespon yang lain dan secara bersama-sama 

dengan mereka terlibat dalam mencapai tujuan yang ia sebut reciprocity. 

Bruner menekankan bahwa reciprocity merupakan sumber motivasi yang 

setiap pengajar dapat mengalirkan stimulasi untuk belajar. Dia menulis 

“Di mana keterlibatan di perlukan,” receprocity di perlukan bagi 

kelompok untuk mencapai tujuan,  kemudian terdapat proses yang 

menyebabkan individu terlibat dalam belajar, mengantarkannya pada 

                                                             
26 Ibid, hlm. 9 



21 

 

kemampuan yang di perlukan dalam menyusun kelompok. Konsep 

Maslow dan Bruner ini menggaris bawahi perkembangan metode belajar 

kolaboratif menjadi populer di lingkungan pendidikan sekarang.27 

Dengan menempatkan peserta didik dalam kelompok dan memberinya 

tugas di mana mereka saling tergantung satu dengan yang lain untuk 

menyelesaikan pekerjaan  adalah cara yang mengagumkan untuk 

memberi kemampuan pada keperluan siswa dalam masyarakat. Mereka 

condong menjadi lebih menarik dalam belajar karena mereka 

melakukannya dengan teman-teman sekelas. Sekali terlibat,  mereka juga 

memiliki keperluan untuk bercakap-cakap mengenai apa yang mereka 

alami dengan yang lain, yang mengarahkan pada hubungan selanjutnya. 

Aktivitas belajar kolaboratif membantu mengarahkan belajar 

aktif, meskipun belajar independen dan kelas penuh, instruksi juga 

mendorong belajar aktif, kemampuan untuk mengajar melalui aktivitas 

kerja kolaboratif dalam kelompok kecil akan memungkinkan anda 

mempromosikan belajar  aktif dengan cara khusus, apa yang peserta 

didik diskusikan dengan yang lain dan apa yang peserta didik ajarkan 

pada yang lain, menyebabkan dia memperoleh pemahaman dan 

menguasai cara belajar. Metode belajar kolaboratif yang paling bagus 

yang memenuhi persyaratan ini disebut juga pelajaran Jigsaw Learning. 

Dengan memberi tugas yang berbeda-beda kepada peserta didik yang 

                                                             
27

 Ibid, .hlm. 9 
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bervariasi akan mempercepat mereka bukan hanya belajar bersama, tetapi 

juga saling mengajar satu dengan yang lain . 

a. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pilihlah materi belajar yang dapat di pisah menjadi bagian-bagian, 

Sebuah bagian dapat di singkat seperti sebuah kalimat atau 

beberapa halaman. Contoh di antaranya: 

a. Sebuah berita memiliki banyak maksud. 

b. Bagian-bagian ilmu pengetahuan eksperimental. 

c. Sebuah teks yang mempunyai bagian berbeda. 

d. Daftar definisi. 

e. Sekelompok majalah yang memuat artikel panjang atau jenis 

bacaan     lain yang materinya pendek. 

2. Hitunglah jumlah bagian belajar dan jumlah peserta didik, dengan 

satu cara yang pantas, bagikan tugas yang berbeda kepada 

kelompok peserta yang berbeda, Contoh: bayangkan sebuah kelas 

terdiri atas 12 orang peserta. Anggaplah anda dapat membagi 

materi pelajaran dalam tiga bagian, kemudian anda dapat 

membentuk kwartet atau “kelompok belajar” membaca, berdiskusi 

dan mempelajari materi yang di tugaskan kepada mereka. 

3. Setelah selesai bentuklah  kelompok “Jigsaw Learning”.Setiap 

kelompok mempunyai seseorang wakil dari masing-masing 

kelompok dalam kelas. Seperti dalm contoh, setiap anggota 

masing- masing kwartet menghitung 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 
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bentuklah kelompok peserta didik “Jigsaw Learning” dengan 

jumlah sama. Hasilnya akan terdapat 4 kelompok yang terdiri dari 

3 orang (trio). Dalam setiap trio akan ada orang pesertayang 

mempelajari bagian 1, seorang untuk bagian 2, dan seorang lagi 

bagian 3, Diagram berikut menunjukan urutan. 

 

Penjelasan semua kelompok: 

 

   

               

Kelompok belajar 

 

 

 

Kelompok  belajar  kolaboratif: 

  

                   

 

4. Mintalah anggota kelompok “Jigsaw” untuk mengajarkan materi 

yang telah dipelajari kepada yang lain. 

5. Kumpulkan kembali peserta didik ke kelas besar untuk memberi 

ulasan dan sisakan pertanyaan guna memastikan pemahaman yang 

tepat. 

1 

3 2 

1 

3 

2 

1 

3 
2 

1 

3 

2 
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b.  Variasi 

1. Berikan tugas baru, seperti menjawab pertanyaan kelompok 

tergantung akumulasi pengetahuan anggota kelompok Jigsaw. 

2. Berikan tanggung jawab kepada peserta didik yang lain guna 

mempelajari kecakapan dari pada informasi kognitif. Mintalah 

peserta didik mengajari peserta lain kecakapan yang telah mereka 

pelajari.28 

4. Kajian Materi Pelajaran IPA 

Pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah di sajikan untuk membantu 

dalam rangka memupuk rasa ingin tahu dari peserta didik, tentang 

fenomena alam secara alamiah   serta mengembangkan cara berfikir 

saintifik (ilmiah). Pelajaran IPA di MI di tunjukkan untuk memupuk 

minat dan pengembangan anak didik terhadap dunia keseharian mereka, 

di mana mereka tinggal dan hidup. Nilai- nilai agama di harapkan juga 

bisa mewarnai setiap pemahaman siswa terhadap berbagai macam 

fenomena alam yang dapat di amati secara ilmiah sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif yang di milikinya. Ketika akan mempelajari alam 

semesta beserta isinya maka harus mempelajari IPA sebagai salah satu 

ilmu pengetahuan. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, tersusun secara 

teratur, berlaku secara umum, berupa kumpulan hasil observasi dan 

eksperimen. Dengan demikian sains tidak hanya sebagai kumpulan benda 

                                                             
28

 Ibid,  hlm.51.  
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ataupun makhluk hidup, tetapi tentang cara kerja, cara berfikir, dan cara 

memecahkan masalah pembelajaran IPA merupakan upaya guru dalam 

membelajarkan siswa melalui penerapan sebagai modal pembelajaran 

yang di pandang sesuai dengan karakteriastik anak MI.  

Selanjutnya modal belajar yang di pandang cocok untuk anak 

adalah belajar melalui pengalaman langsung. Modal belajar ini 

memperkuat daya ingat anak dan menggunakan alat dan media belajar 

yang ada di lingkungan anak sendiri. IPA diajarkan sejak anak duduk di 

Madrasah Ibtidaiyah. IPA terdiri atas Biologi, Fisika dan Kimia. Pada 

tingkat yang lebih tinggi dimasukan juga geologi, geodesi, astronomi. 

IPA didefinisikan secara ringkas merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengalaman yang tepat (correct) pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan 

dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan 

yang betul (truth). Jadi, IPA mengandung tiga hal proses (usaha manusia 

memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan 

prosedurnya benar), dan produk (kesimpulan betul).29 

1. IPA Sebagai Proses 

Kebenaran IPA bergantung pada evidensi-evidensi dari dunia 

nyata yang di analisa dan diinterprestasikan secara logis.30 

                                                             
29

Nana Djumhana, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam,(Jakarta, Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI,2009). Hlm. 2  
30

 Ibid, hlm.3 
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 Proses kreatif memang penting dalam berfikir IPA, namun 

tunduk pada aturan tertentu tetap diperlukan. IPA bersifat kontektual 

baik waktu maupun budaya. IPA sebagai proses merujuk suatu 

aktivitas ilmiah mempunyai ciri rasional, kognitif dan bertujuan. 

Tujuannya yaitu mencari kebenaran, mencari penjelasan yang terbaik.  

IPA sebagai proses merupakan suatu aktifitas kognitif. 

a. IPA bukan seni. Seni merupakan usaha manusia untuk 

mengungkapkan perasaannya atau gagasannya sehingga orang lain 

merasa senang dan bahagia. Karena itu, seni sangat individual. 

IPA, boleh jadi individual dalam hal mencari dan mempelajarinya, 

tetapi pengetahuan yang anda konstruksi memerlukan validasi 

orang lain sehingga menjadi yang paling baik yang dapat diterima 

bersama. 

b. IPA bukan teknologi. Apa yang dilakukan orang dengan IPA dan 

apa yang dilakukan orang dengan teknologi tidak sama dengan. 

Kita belajar IPA karena ingin tahu tentang apa yang terjadi dan 

mengapa itu terjadi. Kalau belajar teknologi ingin mengetahui 

bagaimana cara menggunakan itu untuk membuat sesuatu sehingga 

hidup manusia lebih nyaman. 

c. IPA bukan agama. IPA dan agama berbeda. IPA mencari 

penjelasan tentang asal, hakikat, dan proses yang terjadi di alam 

semesta yang secara fisik teramati. Agama mencari penjelasan 

tentang makna dari keberadaan manusia di dunia ini, untuk 
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memahami jiwa manusia, menerapkan apa yang terjadi sesudah 

kematian, serta menerapkan bentuk ibadah yang semestinya 

dilakukan oleh manusia. Karena itu, kita tidak perlu 

mempertentangkan antara penjelasan IPA dengan penjelasan 

agama, keduanya sungguh berbeda. 

   Walaupun demikian, IPA bukan suatu kebenaran yang pasti. 

IPA merupakan ilmu pengetahuan. Ada teori atom terdiri atas inti dan 

electron yang mengorbit inti. Teori ini benar atau salah ? kita tahu 

bahwa banyak bukti yang mendukung teori ini. Namun demikian, 

belum ada satu orangpun yang sungguh dapat mengisolasi satu atom 

dalam pengamatannya. 

2. IPA  Sebagai  Prosedur. 

Seperti yang sering muncul pada  laporan penelitian para 

pemula, yaitu: masalah hipotesis prosedur data kesimpulan, para ahli 

tidak selalu sampai pada suatu kesimpulan final, yang dilakukan 

adalah bertanya, investigasi, mengajukan hipotesis dan membuat 

hipotesis secara terus menerus dilakukan dalam setiap kegiatan IPA. 

IPA sungguh sebagai suatu proses memahami alam semesta. Inilah 

posedur Ilmiah yang dikembangkan oleh para ahli IPA. 31 

3. IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk Ilmiah dapat berupa pengetahuan IPA 

yang dapat anda temukan didalam buku-buku ajar, majalah-majalah 

                                                             
31 Ibid, hlm.3 
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Ilmiah, buku-buku teks, artikel Ilmiah yang terbit pada jurnal, serta 

penyataan- pernyataan para ahli IPA. 

Hakekat IPA pada siswa MI, hendaknya berorientasi kepada 

pemupukan minat dan pengembangan pesera didik terhadap dunia 

mereka, sehingga ilmu pengetahuan senantiasa mempunyai objek dan 

menggunakan metode Ilmiah.32 

 

F. HIPOTESIS 

Degan menggunakan metode jigsaw learning dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA dikelas II MI Muhammadiyah Sriwedari Muntilan 

Magelang. 

 

G. METODE  PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(Clasroom Action Research)  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk membantu pada hal-

hal yang bersifat praktis dalam situasi problematik dan lebih jauh untuk 

tujuan pengembangan ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, ada komitmen 

bersama dalam penelitian tindakan kelas untuk mengkaji sebuah sistem 

dan secara bersamaan melakukan kerja kolaborasi dengan para anggota 

dalam sistem tersebut dalam mengubah apa yang diinginkan sebagai 

                                                             
32 Ibid, hlm. 17 
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tujuan bersama. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut memerlukan 

kolaborasi secara aktifantara penelitian dan partner, dan dengan demikian 

penelitian ini menekankan pentingnya sebagai aspek utama proses 

penelitian”.33 

Tujuan utama pembuatan PTK adalah untuk memecahkan 

masalah yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan guru dalam 

pengembangan profesionalnya. Secara rinci, tujuan PTK antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas isi, masukkan, proses, dan hasil pendidikan 

dan pembelajaran di sekolah. 

2. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah 

pembelajaran. 

3. Hasil penelitian dapat mendukung langsung pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 

4. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

5. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah 

sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan.34 

Sementara itu, menurut Russeffendi yang dikutip oleh Margareta 

Mega Natalia dan Kania Islami Dewi adalah, penelitian kelas merupakan 

suatu tindakan yang terarah, terencana, cermat, dan penuh perhatian yang 

dilakukan oleh praktisi pendidikan (guru) tehadap permasalahan yang 

                                                             
33 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, (Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group,2010), hlm. 42  
34

 Margareta mega Natalia, Kania Islami Dewi, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: 

Tinta Emas Publishing, 2008), hlm. 10 
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ada dalam kelas yang bertujuan untuk perbaikan pendidikan seperti 

metode mengajar, kurikulum, dan sebagainya.35     

Penelitian tindakan kelas dapat kita lakukan secara bersama-sama 

dengan peneliti profesional dengan tujuan untuk meningkatkan, misalnya 

strategi, praktik, dan pegetahuan dalam situasi riil di lapangan. Penelitian 

tindakan merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberdayakan 

seluruh partisipan dalam proses pendidikan (peserta didik, guru,dan 

pihak-pihak lain) dengan maksud untuk meningkatkan praktik 

pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan dalam pengalaman 

pendidikan. 

Penelitian atau riset adalah upaya secara sistematis untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian 

pendidikan bukanlah ilmu yang abstrak. Penlitian ini berguna bagi kita 

sebagai sebuah alat untuk memecahkn masalah-masalah praktis. Sebagai 

sebuah alat, penelitian memungkinkan kita mampu mengidentifiksi hasil-

hasil belajar pebelajar atau subjek didik, membuat pridiksi, dan 

menentukan hubungan sebab akibat.36   

Dalam penelitian ini akan menggunakan model spiral refleksi dari 

Kemmis. Desain atau rancangan penelitian tindakan secara umum 

mencakup empat langkah, yaitu: 1) perencanaan; 2) tindakan atau 

pelaksanaan; 3) observasi atau pengamatan; dan 4) refleksi. Keempat 

langkah ini dilakukan secara berurutan dan diidentifikasi menjadi sebuah 

                                                             
35

 Ibid, hlm. 4 
36

 Ibid, Punaji Setyosari, Metode Peneli�an Pendidikan....hlm. 48 
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siklus. Dengan mengikuti langkah-langkah secara ajek, peneliti telah 

melampaui suatu siklus. Karena dilakukan secara berulang dengan 

langkah sama, peneliti melakukan siklus-siklus, sehingga peneliti 

mengenal siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan seterusnya. Secara sistematis, 

model penelitian tindakan kelas (PTK) dipresentasikan seperti pada 

Gambar Siklus Penelitia Tindakan Kelas Adaptasi Kemmis. 

 

 

Gambar 1.1 
Siklus Penelitian Tindakan Kelas Adaptasi dari Kemmis  
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Level1, pengumpulan data adalah suatu cara yang secara autentik 

dilakukan dalam penelitian. Hal ini adalah sesuatu yang perlu peneliti 

lakukan pada saat mengajar. 

Level2, akan memberikan alat tambahan yang akan membuat keputusan 

lebih konstruktif. Pada saat ada hubungan kausalitas yang ditentukan 

pada level 2 ini, masih ada ruang gerak bagi peneliti untuk meningkatkan 

kompleksitas penelitian ini. 

Level3, validitas eksternal, yang kita lakukan dengan cara membahas 

generalisasi terhadap temuan-temuan penelitian. 

 
2. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di MIM Sriwedari Muntilan Magelang Jawa 

Tengah yang terletak diantara pemukiman penduduk dan di depan 

Madrasah Ibtidaiyah terletak jalan menuju kota Muntilan. 

Subyek penelitian ini direncanakan yaitu siswa kelas II MIM Sriwedari, 

siswa berjumlah 20 yang terdiri dari 14 siswa putra dan 6 siswa putri. 

Penelitian akan di laksanakan pada semester dua tahun pelejaran 2013 / 

2014 di kelas II MIM Sriwedari. 

 
3. Sumber  Data 

a) Siswa 

Untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa 

dalam proses belajar mengajar. 
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b) Guru 

Untuk melihat tingkat keberhasilan dalam rangka penerapan metode 

Jigsaw Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II 

MIM Sriwedari Muntilan Magelang. Dengan Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi sumber-sumber energi (panas, listrik, cahaya dan 

bunyi). 

c) Teman sejawat dan kolaborator 

Untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif, baik dari sisi 

siswa maupun guru. 

 
4. Siklus Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan melalui dua 

siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar IPA. Adapun rencana 

pelaksanaan penelitian siklus satu dan siklus dua yaitu: 

Siklus Satu 

1) Perencanaan : 

a. Membuat skenario atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan pendekatan 

kontektual. 

b. Mempersiapkan lembar observasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran untuk siswa dan guru. 

c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

d. Mempersiapkan LKS. 
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e. Mempersiapkan soal-soal untuk melakukan evaluasi. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan 

metode  Jigsaw Learning .  

3) Observasi pelaksanaan pembelajaran. 

4) Observasi dilakukan untuk melakukan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

5) Analisis. 

Analisis terhadap hasil data observasi. 

6) Refleksi. 

Refleksi dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dan analisis serta  

diskusi dengan teman sejawat. Berdasarkan analisis tersebut 

diperoleh kesimpulan untuk bahan perbaikan melakukan siklus ke 

dua. 

Siklus Dua 

a. Persiapan siklus dua ini memperhatikan refleksi pada siklus satu. 

b. Pelaksanaan tindakan siklus dua intinya sama siklus satu. 

c. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu dalam perencanaan. 

d. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil pekerjaan 

siswa dan hasil observasi. Dengan demikian analisis dilakukan 
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terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan perbedaan 

siklus satu dan siklus dua, ada peningkatan hasil belajar atau tidak. 

Siklus Tiga 

a. Persiapan siklus tiga ini memperhatikan refleksi pada siklus dua. 

b. Pelaksanaan tindakan siklus tiga intinya sama siklus dua. 

c. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu dalam perencanaan. 

d. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil pekerjaan 

siswa dan hasil observasi. Dengan demikian analisis dilakukan 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan perbedaan 

siklus satu, siklus dua, dan tiga ada peningkatan hasil belajar atau 

tidak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik atau metode penelitian ada langkah-langkah yang 

ditempuhdalam riset yang diatur secara baik. Adapun metode yang 

dipakai adalah: 

1) Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran 

di kelas. Observasi dilakukan dengan cara langsung pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar oleh guru sebagai 
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peneliti. Catatan diperoleh dari apa yang peneliti lihat, dialami, 

didengar, dan yang dipikirkan.  

2) Tes hasil hasil belajar 

 Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk 

mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara 

tertulis maupun secara lisanatau secara perbuatan.37Tes hasil 

belajar adalah mengukur penguasaan tertentu sebagai hasil 

belajar.38 Dalam penelitian ini tes diberikan berupa soal kelompok 

yang harus dikerjakan setiap pertemuan dan dikerjakan setiap 

pertemuan dan dikerjakan secara berkelompok dan soal kuis yang 

mana diberikan satu kali dalam satu siklus (satu kali dalam dua 

pertemuan).  

3) Dokumentasi 

Digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung dalam 

penelitian. 

b. Instrumen Analisis 

Instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data  ini 

meliputi observasi dan tes yaitu sebagai berikut: 

a) Observasi : menggunakan lembar observasi untuk mengukur 

tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

b) Tes : Instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 
                                                             

37 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar 
Baru, 1989), hlm. 100 

38
 Ibit, hlm. 100 
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6. Metode Analisis data 

1) Jenis data 

Data kuantitatif dipeoleh dari lembar observasi dan rencana 

pembelajaran. 

2) Cara pengambilan data 

3) Data tentang pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar 

observasi. 

4) Data keterkaitan antara perencanaan pelaksanaan terdapat dalam 

perencanaan pembelajaran. 

5) Data hasil belajar dari evaluasi 

6) Analisis Data 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa melalui metode Jigsaw 

learning dalam penelitian ini akan dianalisis dengan analisa 

kuantitatif dan kualitatif. 

7. Jadwal Penelitian 

  Jadwal penelitian ini adalah tiga bulan yaitu mulai bulan Febuari, 

Maret, dan April. 

8. Indikator  Keberhasilan 

  Komponen yang menjadi indikator tercapainya peningkatan hasil 

belajar siswa pada penelitian ini yaitu: 

Meningkatnya rata-rata hasil belajar IPA yang dicapai oleh siswa. 

Peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada saat tes yang 

dilaksanakan akhir siklus satu dan akhir siklus dua. 
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H. SISTEMATIKA  PEMBELAJARAN 

Guna mempermudah pembahasan, maka penulis membagi pokok 

pembahasan menjadi beberapa BAB. Adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul skripsi, halaman surat 

pernyataan, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran. 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang gambaran umum MIM Sriwedari Muntilan 

Magelang, yang meliputi: letak dan keadaan geografis, sejarah berdiri dan 

perkembangannya, dasar dan tujuan pendidikannya, struktur organisasi, 

keadaan guru, siswa dan karyawan, serta keadaan sarana dan prasarana. 

Bab III berisi tentang proses pembelajaran IPA di MIM Sriwedari 

Muntilan Magelang yang meliputi: pelaksanaan pembelajaran di MIM 

Sriwedari dengan menggunakan metode Jigsaw Learning, pengaruh 

penggunaan metode Jigsaw Learning terhadap hasil belajar siswa. 

Kemudian terakhir Bab IV penutup, yang didalamnya berisi tentang 

kesimpulan, saran dan kata penutup. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran 

yang terkait dengan penelitian. 



132 

 

BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian meningkatkan hasil belajar pada  mata 

pelajaran IPA di kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari, kecamatan 

Muntilan, Kabupaten Magelang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas II 

MI dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan nilai 

rata-rata pada pra siklus 62,5 meningkat menjadi 73,25 pada siklus I. 

Dengan kenaikan ketuntasan minimal dari 20 siswa yang tuntas baru 8 

siswa(40 %) pada pembelajaran pra siklus. Kemudian pada siklus satu 

meningkat  menjadi 14 siswa(70 %).  

2. Peningkatan hasil belajar IPA kelas II dalam pelaksanaan siklus II juga 

tinggi, yaitu ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai siswa dari 

pra siklus 62,5, kemudian pada siklus satu meningkat menjadi 73,25 

pada siklus dua menjadi 90,5. Dengan persentase kenaikan kriteria 

ketuntasan minimal masing-masing dari siswa yang berjumlah 20 

siswa yang tuntas dari nilai pra siklus 8 siswa(40 %) menjadi 14 

siswa(70%) pada siklus I dan siklus II sudah mencapai 20 siswa(100 

%). 

3. Selanjutnya pada siklus III juga mampu meningkatkan hasil belajar, 

terbukti dengan nilai rata-rata yaitu pra siklus 62,5, siklus satu 73,25, 

siklus dua 90,5 dan siklus tiga 90,75. 
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B. Saran 

Demi tugas mulia yaitu mendidik dan mencrdaskan intelektual 

danemosional siswa bagi generasi penerus kita, peneliti memberikan 

saran-saran kepada semua yang berkepentingan dalam pendidikan: 

1. Setelah melihat kajian di atas sangat dimungkinkan pembelajaran IPA 

untuk mencapai kualitas proses belajar mengajar dan kualitas hasil 

belajar yang baik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

jigsaw diperlukan persiapan perangkat pembelajaran yang cukup 

memadai, misalnya Rencana Pembelajaran, buku siswa, dan LKS yang 

harus dimiliki setiap siswa, dan instrumen penilaian baik untuk 

penilaian uji kompetensiper pokok bahasan maupun penilaian secara 

keseluruhan. 

2. Bagi guru agar selalu membuat inovasi-inovasi pembelajaran dengan 

media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan memudahkan 

siswa menerima materi pelajaran. 

3. Bagi guru agar merubah pola penyampaian materi pembelajaran yang 

awalnya berpusat pada guru, sekarang harus berpusat pada keaktivan 

siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbingan dan 

mitra belajar siswa. 

4. Bagi peneliti dan guru-guru di sekolah diusahakan untuk rajin 

melakukan penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas 

akan berdampak positif untuk perbaikan proses pembelajaran. 
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5. Bagi peneliti yang lain penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan referensi untuk melakukan, penelitian tindakan kelas 

lain. 

6. Bagi siswa agar meningkatkan belajar karena dengan semangat belajar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

7. Bagi siswa agar menyesuaikan diri dengan metode-metode baru yang 

disampaikan oleh guru. 

8. Bagi siswa agar lebih aktif, kreatif dan berani dalam proses 

pembelajaran.  

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan taufiq dan hidayah-Nya serta kekuatan, baik fisik maupun 

mental kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas 

dari kekurangan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. 

Untuk itudengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

konstruktif dari para pembaca sehingga dapat memberikan perbaikan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. Amiin. 
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LEMBAR  OBSERVASI SIKLUS  I 
 
 
Tanggal Pelaksanaan  : 3 – 4 Maret 2014 

Pokok Bahasan   : Sumber Energi 

Siklus / Pertemuan  : 1 / 1-2 

Pengamat    : Ibu Atik Atus Saadah 

Petunjuk     : Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai! 

 

N0 Aspek perbaikan dan pengayaan Skala nilai Keterangan 

 1 2 3 4 5 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Guru  melaksanakan  pembelajaran  sesuai 

RPP 

 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Guru menggunakan media pembelajaran 

Saling kerjasama dengan teman kelopok asal 

Aktif diskusi dengan kelompok  ahli  

Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V 
V 
 
V 
V 

V 
 
 
V 

  

 Jumlah   4 2   
 Rata-rata 3,3  
Keterangan: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 
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LEMBAR  OBSERVASI SIKLUS  II 
 
 
Tanggal Pelaksanaan  : 17 - 18 Maret 2014 

Pokok Bahasan   : Sumber Energi 

Siklus / Pertemuan  : 2 / 1-2 

Pengamat    : Ibu Atik Atus Saadah 

Petunjuk     : Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai! 

 

N0 Aspek perbaikan dan pengayaan Skala nilai Keterangan 
 1 2 3 4 5 
1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Guru  melaksanakan  pembelajaran  sesuai 

RPP 

 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Guru menggunakan media pembelajaran 

Saling kerjasama dengan teman kelopok asal 

Aktif diskusi dengan kelompok  ahli  

Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
 

 
 
 
V 
 
 
 
 
V 
V 

 

 Jumlah    3 3  
 Rata-rata 4,5  
Keterangan: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 
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LEMBAR  OBSERVASI SIKLUS  III 
 
 
Tanggal Pelaksanaan  : 28 - 29 April 2014 

Pokok Bahasan   : Kegunaan dan pengaruh matahari 

Siklus / Pertemuan  : 3 / 1-2 

Pengamat    : Ibu Atik Atus Saadah 

Petunjuk     : Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai! 

 

N0 Aspek perbaikan dan pengayaan Skala nilai Keterangan 
 1 2 3 4 5 
1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Guru  melaksanakan  pembelajaran  sesuai 

RPP 

 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Guru menggunakan media pembelajaran 

Saling kerjasama dengan teman kelopok asal 

Aktif diskusi dengan kelompok  ahli  

Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V 
 
 
V 
 
V 
V 

 

 Jumlah    2 4  
 Rata-rata 4,6  
Keterangan: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 
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1. Apakah sumber energi lampu senter itu?  

2. Sebutkan alat yang menghasilkan bunyi dan cahaya! 

3. Apakah sumber energi radio itu? 

4. Berikan contoh alat rumah tangga yang mengubah energi listrik menjadi 

energi gerak! 

5. Apakah sumber energi kipas angin? 

6. Apakah kegunaan kompor itu? 

7. Rice cooker berguna untuk apa? 

8. Apakah sumber energi lampu teplok? 

9. Apakah sumber energi dari sepeda motor itu? 

10. Sebutkan kegunaan dari dispenser! 
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Jelaskan pertanyaan-pertanyaan dibawah  ini! 

1. Sebutkan sumber energi yang digunakan pada gambar disamping! 

2. Apakah sumber energi gambar disamping ini? 

3.  Sumber energi pada gambar di samping menggunakan sumber energi apa?

   

4. Jelaskan sumber energi yang digunakan pada gambar di samping! 

5.  Jelaskan gambar disamping menghasilkan energi apa? 

6. Apakah sumber energi pada gambar disamping? 

7. Gambar disamping menghasilkan energi apa? 

8.  Gambar disamping menghasilkan energi apa? 

9. Sebutkan sumber energi pada gambar disamping! 

10. Jelaskan sumber energi pada gambar disamping! 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Cahaya matahari pagi hari dapat menyehatkan......... 

2. Alat pada gambar di samping untuk melindungi......... 

3. Gambar di samping adalah gambar........... 

4.   Menatap matahari langsung dapat merusak....... 

5.   Manusia istirahat pada waktu......... 

6.   Padi, jagung dan kedelai dijemur memanfaatkan cahaya....... 

7.  Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk mengolah...... 

8.  Sumber panas dan cahaya yang terbesar adalah............ 

9.   Berteduh saat siang hari di bawah pohon yang rindang akan terasa...... 

10. Panas matahari mencapai puncaknya pada waktu....... 
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KUNCI JAWABAN PRA SIKLUS 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu  Pengetahuan  Alam 

Kelas / Semester  : II (dua) /2 

Hari, Tanggal  : Selasa, 24 Pebruari 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



xlvii 

  

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SIKLUS SATU 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu  Pengetahuan  Alam 

Kelas / Semester  : II (dua) /2 

Hari, Tanggal  : Selasa, 4 Maret 2014 

 

 

1. Baterai     6. Memasak    
2. Telivisi     7. Menanak Nasi 
3. Listrik     8. Minyak Tanah 
4. Kipas angin     9. Bensin 
5. Listrik     10. Memanaskan 
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Tabel 1. Daftar Siswa Kelas II MIM Sriwedari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Buku Laporan Siswa Kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No N0 Induk Nama Siswa  
L/P 

1 938 Afrizal Yogi Pradana L 
2 966 Ari Kurnianto L 
3 975 Tomi Nur. R L 
4 977 Wahyu Nanda Fadoli L 
5 982 Agung Surya Saputra L 
6 983 Anisa Fitri P 
7 985 Deni Rafli Mustofa L 
8 986 Dicky Ardiansyah L 
9 988 Ela Nurhidayah P 
10 990 Fatmawati Kholifatus Salma P 
11 991 Fauz Rizqullah L 
12 992 Fauzi Setiawan L 
13 993 Fiqi Ammaniah Azzahra P 
14 994 Nazif Zuhdi Prayogo L 
15 995 Ridho Galeh Pamungkas L 
16 996 Rikha Nurnguyaenah P 
17 997 Sendi Maulana Musyid L 
18 998 Safa Linggar. A.P L 
19 999 Zhafran Muhammad Hafiz L 
20 1000 Zulfa Dila Insani P 
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KEMENTRIAN AGAMA RI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
FAKULTAS  ILMU  TARBIYAH  DAN  KEGURUAN 

YOGYAKARTA 
 

 

BUKTI SEMINAR PROPOSAL  

 

Nama Mahasiswa : Monah 

Nomor Induk  : 12485165 

Jurusan  : PGMI 

Semester  : V 

Tahun  Akademik : 2013/2014 

Judul Skripsi          :  

 

 

 

 

Telah mengikuti seminar riset pada hari/tanggal : Ahad, 23 Februari 2014 

 

Selanjutnya, kepada mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing 

berdasarkan hasil-hasil seminar untuk  penyempurnaan proposal lebih lanjut. 

 

Yogyakarta, 23 Februari 2014 

Moderator 

 

Dr.H. Sumedi, M.Ag 
NIP.196102171998031001 

 

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. (0274) 513056 Fax. 519734 E-mail:  ty-suka@Telkom.net 

UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR  MELALUI STRATEGI 
JIGSAW LEARNING PADAATA PELAJARAN IPA KELAS II MI 

MUHAMMADIYAH SRIWEDARI MUNTILAN MAGELANG TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014 
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Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga         FM-UINSK-BM-05-02/RO 

 

KARTU BIMBINGAN 

Nama  : Monah 

NIM  : 12485165 

Pembimbing : Dr. H. Sumedi, M.Ag 

Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi Jigsaw Learning   

 Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari 
Muntilan Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014 

Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

No Tanggal Konsul 

Tasi 

Materi Bimbingan  

1 26-1-2014 1 Metodologi Penelitian Skripsi 

(Proposal) 

 

2 23-2-2014 2 Seminar Proposal  

3 8-3-2014 3 Wawasan tentang PTK  

4 15-3-2014 4 Penjelasan Siklus I  

5 12-4-2014 5 Rumus-Rumus  

6 10-5-2014 6 Perbaikan penulisan Siklus  

7 17-5-2014 7 Tabel-tabel  

8 25-5-2014 8 Memperbaiki penulisan Footnote  

9 2-6-2014 9 Memperbaiki Penulisan Arab  

 

Yogyakarta, 2 Juni 2014 

Pembimbing 

 

Dr. H. Sumedi, M.Ag 

   NIP. 196102171998031001 
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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MI MUHAMMADIY AH 
SRIWEDARI 

Alamat: Ngoman Sriwedari Muntilan Phone: (0293) 32835 

SURAT  KETERANGAN 

No : 141 /MIS/SK Kep/V/2014 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama lengkap  : Sri Ismaidah, S.Pd.SD 

NIP   : 196105201982012012 

Jabatan   : Kepala MIM Sriwedari 

Menerangkan, bahwa mahasiswa dibawah ini : 

Nama lengkap  : Monah 

NIM   :12485165 

Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 15-02-1968 

Alamat   : Congkrang RT 008 / RW 004 Desa Congkrang 

  Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

Semester   : V 

Prodi   : PGMI 

Benar-benar melakukan penelitian Tindakan Kelas di Kelas II MIM Sriwedari 
terhitung mulai 3 Maret 2014 sampai dengan 28 April 2014. 

Dengan judul PTK : “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi Jigsaw 
Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II MI Muhammadiyah Sriwedari Muntilan 
Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

Sriwedari, 30 April 2014 

Mengetahui, 

Kepala MIM Sriwedari 

 

 

Sri Ismaidah, S.Pd.SD 

NIP.196105201982012012 
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CURRICULUM  VITAE 

 

Nama        : Monah 

Tempat/Tanggal Lahir   : Magelang, 15 Pebruari 1968 

Agama           : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Alamat : Congkrang RT 008 RW 004, Congkrang 

    Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

Keluarga :  

Suami       : Abdul Majid 

Anak        : 1. Ikhlasul Mujahid 

        2. Fiqi Ammaniah Azzahra 

Riwayat Pendidikan         : 

No Sekolah Tahun Lulus 
1 SDN Tuksongo Borobudur Magelang 1981 
2 MTsN Borobudur Magelang 1984 
3 PGAN Pakem Seleman 1987 
4 D II PAI Tarbiyah IAIN Walisongo 2001 
5 S1 UIN Suka Yogyakarta Proses (2014) 

 
 
Pengalaman Kerja 

1. Sebagai guru di MI Ma’arif Tanjungsari mulai tahun 1993-2001. 

2. Sebagai guru kelas II MIM Sriwedari Muntilan Magelang Sampai sekarang. 

 
 
Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 

Yogyakarta, 2 Juni 2014 
Mahasiswa 

 
 
 

Monah 
12485165 
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