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BAB II 
 

LANDASAN TEORI 
 

2.1.  Kajian Pustaka 

        2.1.1.Hakikat Hasil Belajar  

a.   Pengertian Belajar 

Slameto (2003:2) memberikan pengertian “belajar sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang  baru   secara  keseluruhan,  sebagai  hasil  

pengalamannya  sendiri  dalam interakasi dengan lingkungannya”. 

Skinner (1985) menyebutkan   belajar adalah “Learning  is a 

process of progressive  behavior  adaption”.  Yaitu bahwa belajar   

merupakan suatu proses adaptasi   perilaku  yang  bersifat  progresif.  

Menurut  Mc.  Beach  (dalam  Lih Bugelski 1956)  memberikan 

definisi mengenai belajar. “Learning  is a  change performance   as  a   

result   of  practice”.   Ini  berarti  bahwa  belajar  membawa 

perubahan  dalam  performance,  dan  perubahan  itu  sebagai  akibat  

dari  latihan (practice). Prestasi belajar dek rizky.com). 

Menurut Winkel (2004: 59) belajar adalah suatu aktifitas 

mental/ psikis yang berlangsung dalam pengetahuan –pemahaman, 

keterampilan dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstan dan berbekas. 

James O Wittaker (1970: 15) menjelaskan “learning  may be 

defined as the  process  by  which  behaviour  originates  or  is  

allered  trough  training   or experience”.  Belajar  adalah  poroses  

dimana  tingkah  laku  ditimbulkan/  diubah melalui latihan/ pengalaman 

dalam Winkel (2004). 

M.  Sobry  Sutikno  (2009:  4  )  berpendapat  belajar  merupakan  

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan yang baru, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 
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Senada dengan Dimyati dan Mudjiono (2006:7), berpandangan 

bahwa belajar  merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks,  kegiatan yang tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  

dan  dilakukan  oleh  setiap  orang. Sebagai tindakan, maka belajar 

hanya dialami oleh siswa sendiri 

Sedangkan Gagne dalam Agus Suprijono (2009:2) menyatakan 

belajar adalah  perubahan  disposisi  atau  kemampuan  yang  dicapai  

seseorang  melalui aktivitas.  Perubahan  disposisi  tersebut  bukan  

diperoleh  langsung  dari  proses pertumbuhan seseorang  secara 

alamiah. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, hal ini sebagai   hasil   

pengalamannya   melalui  interaksi  dengan lingkungan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu   proses   kegiatan  yang   dilakukan   seseorang  

untuk   memperoleh   suatu perubahan  tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik 

            b.   Faktor- faktor yang           mempengaruhi belajar  
Belajar  merupakan  serangkaian  kegitan  atau perbuatan yang 

berhubungan dengan banyak faktor. M. Sobry Sutikno (2007:14) 

menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, 

baik faktor yang datang dari dalam diri individu yang belajar ( 

internal) maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal) atau bisa saja 

gabungan dari kedua faktor tersebut. 

                   1) Faktor Internal 
                       a)  Faktor Jasmaniah, seperti : 

                          (1)  Kesehatan 

  Proses  belajar  seseorang  akan  akan  terganggu  jika  kesehatan 
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seseorang terganggu.  Badan  yang  tidak  sehat  akan 

mengakibatkan  kurangnya  semangat  di  dalam  belajar,  

pusing atau  ngantuk. Oleh sebab itu, agar dapat belajar 

dengan baik, seseorang   harus  pandai  menjaga  kondisi  

badan  agar  selalu prima. 

(2)   Faktor Cacat Tubuh.  
Segala   hal   yang   menyebabkan   kurang   baik   atau   

kurang sempurna   mengenai   tubuh   atau  fisik   disebut   

cacat   tubuh, 

misalnya buta, tuli, bisu, pincang. Cacat tubuh ini akan sangat 

mempengaruhi proses belajar seseorang. 

b)  Faktor Psikologis, seperti :  

    (1) Intelegensi 

     Intelegensi  merupakan  kecakapan  yang  terdiri  atas  tiga  

jenis yaitu  kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

dengan situasi  yang   baru  dengan  cepat  dan  efektif,  

mengetahui  / menggunakan   konsep-konsep   yang   abstrak   

secara   efektif, mengetahui  relasi  dan  mempelajarinya  

dengan  cepat.  Orang yang  mempunyai  intelegensi  yang  

cukup  tinggi  lebih  mudah belajar daripada yang tingkat 

intelegensinya rendah. 

      (2) Motif 

           Motif merupakan daya penggerak atau pendorong untuk 

berbuat.  

   (3) Minat 

     Minat  merupakan  kecenderungan  yang  tetep  untuk 

memperhatikan   dan   mengenang   beberapa   kegiatan.   

Dalam pengertian  lain,  minat  adalah  suatu  rasa  lebih  suka  

dan  rasa keterikatan   pada   suatu  hal   atau  aktivitas   tanpa   

ada   yang menyuruh. 
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  (4) Emosi 

    Emosi yang mendalam membutuhkan situasi yang cukup 

tenang. Emosi   yang  mendalam  akan  mengurangi  

konsentrasi  dalam belajar dan akan menganggu serta 

menghambat belajar. 

    (5) Bakat 

    Bakat   merupakan   kemampuan   untuk   belajar.   Orang   

yang memiliki  bakat  akan  mudah  dalam  belajar  dibanding  

dengan orang yang tidak berbakat. 

   (6)  Kematangan 

    Suatu fase dalam pertumbuhan seseorang adalah saat alat-alat 

tubuh  sudah  siap untuk menerima  kecakapan  baru.  

Misalnya, dengan  tangan, seseorang sudah dapat  

mempergunakan  untuk memegang dan menulis, dengan 

otaknya sudah siap berfikir. 

7) Kesiapan  
             Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respons.  

c)   Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani tampak pada lemah 

lunglainya badan  dan kecenderungan untuk  membaringkan 

tubuh.  Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kebosanan 

sehingga minat untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

                   2)   Faktor Eksternal 

                         a) Faktor Keluarga, seperti : 

                            (1) Cara Orang Tua Mendidik 

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat 

menyebabkan  anak  kurang  berhasil  dalam  proses  

belajarnya. Orang  tua harus mengetahui dan memahami apa 

yang menjadi keinginan/ kebutuhan anak-anaknya. 
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 (2)  Hubungan Antar Anggota Keluarga  
 Agar proses pembelajaran bisa berhasil dengan baik, maka perlu 

diusahakan  hubungan  yang  baik  antar  keluarga  yaitu  dengan 

adanya  saling  pengertian  dan  kasih  sayang.  Orang  tua  harus 

memahami waktu-waktu  belajar  anaknya  sehingga tidak tumpang  

tindih  antara  waktu  belajar  dengan  pekerjaan  atau waktu 

untuk bermain. 

(3) Suasana Rumah  
Konsentrasi  anak  pada  pelajaran  menjadi  berkurang  akibat 

keributan yang terjadi, percekcokan diantara orang tua juga akan 

mengakibatkan perkembangan psikologis anak terganggu. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga  
Terdapat dua argumen bagaimana faktor status ekonomi orang 

tua  berpengaruh  terhadap  prestasi  akademik  siswa.  Pertama, 

orang tua  dengan status ekonomi tinggi dan pendapatan tinggi 

akan    memberikan    nilai   yang   tinggi   terhadap   pendidikan 

anaknya.  Kedua, oleh karena itu mereka akan berupaya untuk 

menyediakan  berbagai  kebutuhan  belajar  anak  di  rumah  dan 

mencari sekolah yang terbaik untuk anaknya.  

                       b)    Faktor Sekolah, seperti:  

                           (1) Faktor Kurikulum 

Kurikulum yang baik jika isinya tidak terlalu padat dan 

sesuai dengan kebutuhan atau mampu mengakomodir semua 

kebutuhan masyarakat dan tututan jaman. 

  (2) Keadaan Gedung  
 Keadaan gedung akan sangat mempengaruhi proses belajar.  

                          (3) Waktu Sekolah Waktu sekolah merupakan waktu saat 

berlangsungnya  kegiatan pembelajaran.  Baik  itu  pagi,  siang,  

maupun  malam.  Waktu belajar  yang baik yaitu pada pagi 

hari pikiran masih segar dan keadaan   jasmani  pun  masih  

segar  sehingga  memungkinkan belajar yang optimal. 
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(4) Alat Pelajaran  
Dengan  menggunakan  alat  pelajaran  selama  kegiatan  belajar 

mengajar  maka  siswa  akan  lebih  mudah  dalam  mempelajari 

tentang pelajaran. 

(5) Metode Pembelajaran  
Faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan siswa dalam 

belajar  ialah  metode  guru  dalam  membelajarkan  siswa.  

Jika guru tidak pandai memilih dan menggunakan metode yang 

tepat dalam  membelajarkan, siswa akan sulit pula  dalam 

menerima dan memahami tentang pelajaran yang disampaikan. 

(6) Hubungan Antara Guru dengan Siswa  
Guru  yang  tidak  dapat  berinteraksi  dengan  baik  dan  akrab 

dengan siswa menyebabkan proses pembelajaran kurang lancar. 

Siswa merasa  jauh dengan guru dan siswa segan berpartisipasi 

secara aktif dalam pembelajaran. 

(7) Hubungan Antara Siswa dengan Siswa 
Guru  perlu  membina  semua siswa  berupa  pembimbingan dan 

penyuluhan  agar  setiap  siswa  dapat  berinteraksi  dengan  baik, 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

                  c)   Faktor Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berada merupakan salah satu 

faktor  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  belajar  anak.  Jika  siswa 

berada   dalam   lingkungan   yang   baik,   terdiri   atas   orang-orang 

terpelajar, berbudi  pekerti baik, akan berpengaruh baik bagi siswa 

sehingga  dapat  menjadi  pendorong  untuk  belajar  lebih  giat  dan 

berbuat seperti orang yang berada di lingkungannya. Sebaliknya jika 

siswa   berada   dalam   lingkungan   yang   tidak   baik   maka   bisa 

berpengaruh jelek pula kepada anak 
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c. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:3) hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Hal ini  dapat dipandang dari dua  sisi  yaitu sisi siswa  dan dari  sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis- jenis  ranah  

kognitif,  afektif,  dan  psikomotor.  Sedangkan  dari  segi  guru,  hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

Sutartinah Tirtonegoro (2001: 43) mengemukakan hasil 

belajar adalah penilaian  hasil  usaha  kegiatan  belajar  yang  dinyatakan  

dalam  bentuk  simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap  siswa  dalam 

periode tertentu. Sedangkan Agus Suprijono (2009: 6) berpendapat 

hasil   belajar  itu  mencakup  kemampuan  kognitif,  afektif  dan 

psikomotorik. 

Menurut Oemar Hamalik (2006 : 30) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah  belajar dan   terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

William Burton dalam Oemar Hamalik (2006 : 31) menyatakan   

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap apresiasi,   abilitas  dan  keterampilan.  Hasil  

belajar  dilengkapi   dengan  jalan serangkaian   pengalaman-pengalaman   

yang  dapat   dipersamakan   dan  dengan pertimbagan yang baik. Hasil 

belajar yang diperoleh bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah jadi 

tidak sederhana dan statis. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil 

belajar dapat memberikan informasi kepada   guru  tentang  kemajuan  
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siswa  dalam  upaya  mencapai  tujuan-tujuan belajarnya melalui 

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun   dan   membina   kegiatan-kegiatan  siswa  lebih   lanjut,   

baik   untuk  keseluruhan kelas maupun individu itu sendiri. 

(http//uangtabungan.blogspot.Com/2012/hasil-belajar-siswa    

pengertian-hasil.html) 

Dari  beberapa pendapat di atas, maka  dapat disimpulkan 

bahwa  hasil belajar  adalah adanya perubahan pada diri siswa yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan  psikomotor dan perubahan tersebut 

berbekas serta selalu mengalami perubahan. Adapun Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

Menurut  Nana  Sudjana  (2009  :  39)  hasil  belajar  yang  

dicapai  siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu : 

a. Faktor Internal (dari dalam  individu yang belajar) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan 

pada faktor  dari  dalam  individu  yang  belajar.  Adapun  faktor  

yang  mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, 

antara lain yaitu : motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan dan 

lain sebagainya. 

b. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar) 

Pencapaian  tujuan  belajar  perlu  diciptakan  adanya  sistem  

lingkungan belajar  yang  kondusif.  Hal  ini  akan  berkaitan  

dengan  faktor  dari  luar  siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi 

adalah mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan 

keterampilan, dan pembentukan sikap. 

Sedangkan menurut Caroll dalam Nana Sudjana (2009 : 40) 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor, 

yakni : (1) bakat pelajar, (2) waktu yang  tersedia untuk belajar, (3) 

waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran,  (4)  

kualitas pengajaran dan (5) kemampuan individual. Empat faktor (1 2 
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3 4 )  berkenaan dengan kemampuan individu dan faktor (5) adalah 

faktor di luar individu. 

 

2.1.2  Hakekat IPA 

               a.  Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Sri Sulistyorini (2007:39) berpendapat Ilmu Pengetahauan 

Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA  bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep  atau  prinsip-

prinsip  saja,  tetapi  juga  merupakan  suatu  proses penemuan. 

“Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  adalah  sebuah  mata  

pelajaran  yang membahas ilmu-ilmu biologi, fisika, dan kimia 

untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah  Menengah Tingkat 

Pertama (SMP)”.  IPA merupakan salah satu dari banyak jenis  

ilmu pengetahaun, mempunyai tiga aspek yaitu : sebagai proses, 

sebagai prosedur, dan sebagai  produk  pembelajaran. 

(http:juhji.science- sd.blogspot.com/ 2008/07/ pengertian-

pendidikan-ipa-dan html.). 

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata 
latin Scientia yang  arti  harfiahnya  adalah  pengetahuan,  
tetapi  kemudian  berkembang menjadi khusus Ilmu 
Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge 
merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan 
dan proses. Sedangkan  Kuslan  Stone  menyebutkan  bahwa  
Sains  adalah  kumpulan pengetahuan  dan  cara-cara   untuk   
mendapatkan  dan  mempergunakan pengetahuan itu. Sains 
merupakan  produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. 
"Real Science is both product and process, inseparably Joint" 
(Agus.S.2003:11).(http:/idwikipedia.org/ wiki/Ilmu_ 
Pengetahuan_ Alam). 

 
IPA atau sains menurut Suyoso (1998:23) merupakan 

“pengetahuan hasil kegiatan  manusia  yang  bersifat  aktif  dan  

dinamis  tiada  henti-hentinya  serta diperoleh melalui  metode 

tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku 
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secara universal”. Sedangkan Abdullah (1998:18) berpendapat IPA 

merupakan “pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun 

dengan car  yang  khas atau  khusus,  yaitu   dengan   melakukan    

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan  teori, 

eksperimentasi, observasi   dan  demikian seterusnya   kait   mengkait   

antara   cara  yang satu  dengan   cara   yang   lain”. 

(http://juhji.Science-sd.blogspot.com/2008/07/pengertianpendidikan-

ipa-da.html.)  

Mata   pelajaran   IPA   adalah   suatu program  untuk   

menanamkan dan   mengembangkan  pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta   mencintai  dan  menghargai  

kebesaran  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  IPA merupakan hasil 

kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

diperoleh   dari   pengalaman   melalui   serangkaian   proses   ilmiah   

antara   lain penyelidikan, penyusunan, dan pengkajian gagasan-

gagasan. 
 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh 

dari lingkungan sekitar dengan  menggunakan  langkah-langkah 

ilmiah yang berupa  metode  ilmiah dan didapatkan dari  hasil 

eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga akan terus 

di sempurnakan. 

 

 
 
              b.  Ruang Lingkup IPA di SD 

Ruang lingkup kajian IPA di SD menurut Kurikulum KTSP   

SD/MI  2009  meliputi aspek-aspek  berikut : 

1)  Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan,   

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2)   Benda/tentang, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat dan 

gas. 
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3)   Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas,  magnet, 

listrik, cahaya dna pesawat sederhana. 

4.)   Bumi dan alam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan 

benda- benda langit lainnya. 

c.   Tujuan Pembelajaran IPA di SD 
 
                     Tujuan mata pelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP SD/ 

MI  2006  adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 
 

1.  Memperoleh  keyakinan  terhadap  kebesaran  Tuhan  Yang  

Maha  Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan 

alam ciptaan-Nya 

2.  Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.  Mengembangkan  rasa  ingin  tahu,  sikap  positif  dan  kesadaran  

tentang adanya  hubungan  yang  saling mempengaruhi  antara  

IPA,  lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4.  Mengembangkan  keterampilan  proses  untuk  menyelidiki  alam  

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5.  Meningkatkan  kesadaran  untuk  berperanserta  dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6.  Meningkatkan  kesadaran  untuk  menghargai alam dan  segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7.  Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 
 
 
 
         d.   Pembelajaran IPA di  Kelas IV  SD yang Diteliti 

Heri  Sulistiyanto  (2008 : 143-152)  Tentang  Pembelajaran  

yang  akan disampaikan pada penelitian ini adalah tentang rangka ” 

dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif jigsaw dan alat 
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peraga berupa gambar rangka. Di dalam Kurikulum  Tingkat  Satuan 

Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar (2009) terdapat  Standar  

Kompetensi:   memahami tentang hubungan antar struktur  rangka  dan 

fungsinya.. adapun materi tersebut adalah :  

Menurut  S.  Rositawaty  (2008:  1-12)  uraian  singkat  materi  

pokok pembelajaran IPA tentang Rangka Manusia dalam pembelajaran 

IPA di kelas IV adalah sebagai berikut: 

                 1)  Bagian-bagian rangka 

a. Rangka kepala (tengkorak) 

Tulang yang membentuk rangka kepala antara lain tulang 

dahi, tulang hidung,  rahang bawah, dan tulang pipi. Rangka kepala 

bagian depan membentuk wajah dan tulang dahi, tulang hidung, 

tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Selain itu, 

bentuk wajah manusia dipengaruhi oleh otot wajah. Otot biasa kita 

sebut juga dengan daging. 

b. Rangka badan 

Rangka badan tersusun mulai dari tulang leher sampai 

tulang ekor. Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang. Tulang leher 

bersambungan dengan tulang punggung hingga tulang ekor. Tulang 

punggung hingga tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas  tulang. Pada 

bagian depan tulang rusuk  melekat   ke  tulang  dada.   Tulang   

rusuk   dan   tulang  dada membentuk rongga dada. Di atas dada 

terdapat rangka bahu (pundak). Bahu  dibentuk  oleh  tulang  

selangka  dan  tulang  belikat.  Di  bagian bawah  terdapat  rangka  

panggul  (gelang  panggul).  Gelang  panggul dibentuk oleh tulang 

pingul dan tulang kemaluankemaluan. 

c. Rangka anggota gerak 

Rangka  anggota  gerak  terdiri  dari  anggota  gerak  atas  dan  

anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut juga lengan atas 

atau lengan. Anggota  gerak  bawah  disebut  kaki.  Rangka  lengan  

dibentuk  oleh tulang  lengan  atas,  hasta,  pengumpil,  pergelangan  
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lengan,  telapak tangan, dan jari. Rangka kaki dibentuk  oleh tulang 

paha, tempurung lutut, betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak 

kaki, dan jari kaki. Tulang manusia yang terbesar adalah tulang paha 

2)  Fungsi Rangka 

Beberapa fungsi rangka adalah sebagai berikut : 

a) Rangka menguatkan dan menegakkan tubuh. 
 

Bentuk rangka kaki manusia begitu kokoh sehingga kita dapat 

berdiri tegak, berjalan dan berlari. 

b) Rangka menentukan bentuk tubuh. 

Tubuh tanpa rangka hanya menjadi tumpukan daging tanpa 

bentuk. Dengan adanya rangka tubuh kita mempunyai bentuk. 

c) Rangka merupakan tempat melekatnya otot. 

Tanpa rangka, otot-otot kita tidak mempunyai tempat melekat. 

Jika otot tidak mempunyai tempat melekat, maka anggota badan 

tidak dapat digerakkan. Rangka bekerja sama dengan otot untuk 

melakukan suatu gerakan, misalnya gerakan lengan dipengaruhi 

otot yang ada di tulang lengan atas, yaitu otot bisep dan trisep. 

     d).  Rangka melindungi bagian tubuh yang penting. 

           Beberapa  fungsi  rangka  dalam  melindungi  bagian  

tubuh  penting adalah: 

1) Rangka kepala (tengkorak) melindungi otak, mata, telinga, 

hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. 

2) 

3) Rangka rongga dada melindungi alat pernapasan (paru-paru, 

Ruas tulang leher melindungi tenggorokkan dan kerongkongan.  

jantung, dan sebagian alat pencernaaan makanan). 

oduksi 

Tulang belakang menegakkan badan dan melindungi sumsum 

agian tubuh dengan otak. Kerusakan 

4) Tulang pinggul melindungi alat pencernaan dan alat repr

(kelamin) bagian dalam. 

5) 

tulang belakang. Saraf-saraf pada sumsum tulang belakang 

menghubungkan semua b
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pada sumsum tulang belakang dapat mengakibatkan tubuh 

menjadi lumpuh. 

Hakikat Model Kooperatif Jigsaw  

a.  Pengertian  Model Pe

 
       2.1.3  

             mbelajaran Kooperatif 

Menurut  Agus  Suprijono  (2009: 46)  model  pembelajaran  

i pedoman  dalam  merencanakan  

nurut  Arends  dalam  

Agus  S

 bertanggung  jawab   atas   belajar   mereka   

sendiri  

di a

  

atau diarahkan   oleh   guru.  Secara  umum  

pembela

adalah pola yang  digunakan  sebaga

pembelajaran  di  kelas maupun  tutorial.  Me

uprijono  (2009  :  46)  model pembelajaran  adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam  

mengorganisasikan  pengalaman  belajar  untuk  mencapai  tujuan  

belajar. Model   pembelajaran   itu   mengacu  pada   pendekatan   yang  

akan  digunakan, termasuk di  dalamnya  tujuan-tujuan pembelajaran, 

tahap-tahap  dalam  kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas. 

Model Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai 

falsafah mengenai tanggung jawab  pribadi  dan  sikap  menghormati 

  sesama. Peserta  didik

 dan   berusaha   menemukan informasi untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang hadapk n pada mereka. Guru bertindak 

sebagai  fasilitator, memberikan  dukungan  tetapi   tidak mengarahkan 

kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk- 

bentuk  assesment  oleh  sesama  peserta  didik  digunakan  untuk

melihat  hasil prosesnya. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru 

jaran  kooperatif  dianggap  lebih diarahkan oleh guru, di 

mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancanag untuk 
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membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru 

biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Robert  E.  Slavin  (2009:8)  mengemukakan  “In  cooperative  

learning methods, students work together in four member teams to 

master tentangal initially presented by teacher”. Yang artinya dalam 

metode 

mencerdaskan,  menyayangi,  

dan  ten

 

beri kesempatan  kepada  peserta  didik  

untuk  

ng lebih 

dipimpin ata a guru

 

cil  agar  siswa  dapat  

bekerja 

pembelajaran kooperatif, para siswa  akan duduk  bersama 

dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk menguasai 

tentang yang disampaikan oleh guru. 

Lalu  menurut  Sunardiyanto  (2004),  pembelajaran  

kooperatif  adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis 

mengembangkan interaksi yang saling   

ggang  rasa.  Dalam  pembelajaran kooperatif secara sadar 

dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar 

sesama siswa (dalam Nurhadi 2004,http://iqbalali.com/2010/01/03/ 

pembelajaran_  kooperatif/) 

Anita Lie (2008 : 28) menyebut pembelajaran kooperatif 

dengan istilah “pembelajaran   gotong   royong”,   yaitu   sistem  

pembelajaran   yang   mem

bekerjasama  dengan  siswa  lain dalam tugas-tugas yang 

terstruktur. Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah 

terbentuk  suatu kelompok atau suatu tim yang didalamnya siswa 

bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

Sedangkan  Agus  Suprijono (2009:54) menyatakan 

pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

sesmua jenis kerja kelompok termasuk  bentuk-bentuknya ya

 oleh guru u diar hkan oleh . 
 
Menurut  Johnson  &  Johnson  dalam  Isjoni  (2009  :  23)  

pembelajaran kooperatif   adalah   mengelompokkan   siswa   di  

dalam   kelas   kedalam   suatu kelompok  ke

 sama  dengan  kemampuan  maksimal yang mereka miliki dan 

http://iqbalali.com/2010/01/03/


 
22 

 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif  adalah  pembelajaran  yang  berbasis  

kelompok  didalamnya  terdapat interaksi  antar anggota, dimana tiap 

anggota 

               b.  Un
 

ompok dianggap kooperatif 

aksimal, lima unsur model 

pembe

                    1

ajar   perlu menyusun  tugas  sedemikian  rupa  sehingga  

menyelesaikan  tugasnya  sendiri  

agar  ya

 

                    2)  

enurut   

jaran kooperatif setiap siswa akan 

merasa b

kelompok bertanggung jawab atas belajar dirinya sendiri dan 

orang lain dalam memahami suatu tentang 

sur Model Pembelajaran Kooperatif 

Roger dan David Johnson dalam Anita Lie (2008 :31) 

menyatakan bahwa tidak semua kerja kel

learning. Untuk mencapai hasil yang m

lajaran gotong royong harus ditetapkan. Kelima unsur tersebut 

yaitu: 

)   Saling ketergantungan positif 
 

Untuk   menciptakan   kelompok   kerja   yang   efektif,   

peng

setiap  anggota  kelompok harus  

ng  lain  bisa  mencapai tujuan  mereka.  Dalam  metode  

jigsaw,  Aronson  menyarankan  jumlah anggota kelompok dibatasi 

sampai dengan empat orang saja dan keempat anggota ini lalu 

berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya pengajar akan 

mengevaluasi  mereka mengenai seluruh bagian. Dengan cara ini, 

mau   tidak   mau   setiap   anggota   merasa   bertanggung   jawab  

untuk menyelesaikan  tugasnya agar yang lain bisa berhasil. 

Tanggung Jawab Perseorangan 
 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang 

pertama. Jika tugas dan   pola   penilaian   dibuat   m

prosedur   model   pembela

ertanggung jawab untuk melakukan yang   terbaik.   Kunci   

keberhasilan   metode   kerja   kelompok   adalah persiapan guru 

dalam penyusunan tugasnya. 
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                    3)  

si.  Kegiatan  interaksi  ini  akan  

para  pembelajar untuk  membentuk  sinergi  yang 

mengu

                    4)  

keterampilan berkomunikasi. Sebelum 

elompok, pengajar perlu mengajarkan 

cara-car

komunikator   yang   andal   dalam   waktu   

sekejap.

                    5)  

kelompok dan hasil kerja sama 

isa bekerja sama dengan lebih efektif. 

Tatap Muka 
 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk 

bertemu muka dan berdisku

memberikan  

ntungkan  semua  anggota.  Hasil pemikiran beberapa kepala 

akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu  kepala  saja.  

Inti  dari  sinergi  ini  adalah  menghargai  perbedaan, 

memanfaatkan kelebihan,  dan mengisi kekurangan masing-masing. 

Jadi para anggota kelompok  perlu diberi kesempatan untuk saling 

mengenal dan menerima satu sama lain dalam  kegiatan tatap 

muka dan interaksi pribadi. 

Komunikasi Antar Anggota 
 

Unsur  ini  juga  meghendaki  agar  para  pembelajar  

dibekali  dengan berbagai 

menugaskan siswa dalam k

a berkomunikasi. Tidak setiap siswa  mempunyai  keahlian 

mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan  suatu  kelompok  juga  

bergantung  pada  keahlian  para anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 

pendapat mereka. 

Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok ini juga 

merupakan proses panjang. Pembelajaran tidak bisa diharapkan 

langsung menjadi 

   Proses   ini   sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk 

memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan 

mental dan emosional para siswa. 

Evaluasi Proses Kelompok 
 

Guru  perlu  menjadwalkan  waktu  khusus  bagi  kelompok 

untuk mengevaluasi proses kerja 

mereka agar selanjutnya b
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Waktu 

                   c.   

tidaknya  tiga tujuan pembelajaran penting yang 

                          1)  Has
 

  siswa  atau tugas-

  lainnya. Beberapa  ahli  berpendapat  

ahwa 

                           2)  

ra luas dari  orang-orang  yang  berbeda  

al, kemampuan, dan 

etidak

kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-

evaluasi tidak perlu  diadakan  setiap  kali  ada  kerja  

kelompok,  tetapi  bisa  diadakan selang   beberapa   kali   siswa   

terlibat   dalam   kegiatan   pembelajaran kooperatif jigsaw. Format 

evaluasi bisa bermacam-macam, bergantung pada tingkat 

pendidikan siswa. 
 

Tujuan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif 
 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai setidak- 

dirangkum oleh Ibrahim, et al. (2000), yaitu: 

il Belajar Akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi

tugas  akademis  penting

b  model  ini  unggul  dalam  membantu siswa  memahami 

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah 

menunjukkan  bahwa model struktur penghargaan kooperatif 

telah dapat meningkatkan nilai  siswa  pada  belajar akademik 

dan perubahan  norma yang  berhubungan  dengan  hasil  

belajar.  Di  samping  mengubah  norma yang  berhubungan  

dengan  hasil  belajar,  pembelajaran  kooperatif  dapat memberi 

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-

tugas akademik. 

Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu 
 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah 

penerimaan seca

berdasarkan  ras,  budaya,  kelas  sosi

k mampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi 

peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan 
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tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif 

akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

                           3)  Pengem
 

  

ampilan sosial, 

aat ini banyak anak muda 

sih 

  d.   Peng emb
 

j

pemb tif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu lam menguasai tentang pelajaran untuk mencapai 

odel belajar ini terdapat  tahap-

tahap d

  dip a an   

epa ng

seorang  anggota  dalam  

bidang 

t ng  

bangan Keterampilan Sosial 

Tujuan  penting  ketiga   pembelajaran  kooperatif 

adalah,  mengajarkan kepada  siswa keterampilan bekerja 

sama dan kolaborasi. Keterampilan- keter

penting dimiliki oleh siswa sebab s

ma kurang dalam keterampilan sosial. 

(http://hbis.wordpress.com 2012/10/05/cooperative-learning-

teknik-jigsaw//. 

 

ertian P elajaran Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif igsaw merupakan salah satu tipe 

elajaran koopera

da

prestasi yang maksimal. Dalam m

alam penyelenggaraannya. Yuzar dalam Isjoni (2009: 79) 

menyatakan dalam pembelajaran kooperatif jigsaw siswa belajar 

dalam  kelompok kecil yang  terdiri dari  4-6 orang,  

heterogen  dan  bekerjasama  saling ketergantungan  yang   

positif  dan  bertanggung  jawab  secara  mandiri.  Setiap anggota  

kelompok  bertanggung  jawab  atas  ketuntasan  bagian  bahan  

pelajaran yang   mesti elajari   dan   meny mpaik bahan   

tersebut   k da   a gota kelompok asal. 

Selaras dengan pendapat Aronson, teknik belajar kooperatif 

jigsaw lebih menyangkut kerjasama  dan  saling ketergantungan 

antar  siswa.  Model pembelajaran ini adalah strategi belajar 

kooperatif dimana setiap siswa menjadi 

 tertentu.  Kemudian  membagi  pengetahuannya kepada 

anggota  lain dari  kelompoknya  agar se iap ora pada akhirnya 

http://hbis.wordpress.com/


 
26 

 

dapat mempelajari kon ep-konsep (dalam Isjoni  2009:79). 

Pembelajaran  kooperatif  tipe  Jigsaw  adalah  suatu  tipe  

pembelajaran kooperatif  yang  terdiri  dari  beberapa  anggota  

dalam  satu  kelompok  yang bertanggung   jawab   atas  penguasaan  

bagian   tentang  belajar  dan   mampu mengajarkan  tentang

s

  tersebut  

kepada  

ositif dan bertanggung 

jawab   

mberikan dan  mengajarkan 

tentang 

lajaran menjadi lebih bermakna. Selain 

dan  

mempun

anggota  lain  dalam  kelompoknya.   

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan 

model pembelajaran kooperatif dimana  siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan 

bekerja sama saling ketergantungan yang p

atas   ketuntasan   bagian   tentang   pelajaran   yang   harus   

dipelajari   dan menyampaikan  tentang  tersebut  kepada  anggota  

kelompok  yang  lain  (Arends, 1997). 

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran 

orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari tentang yang diberikan, 

tetapi mereka juga harus siap me

tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan 

demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus 

bekerja sama secara  kooperatif  untuk  mempelajari  tentang  yang  

ditugaskan”(Lie,A.,1994).  

(http//info.g-excess.com/id/info/metode_pembelajaran_ jigsaw). 

Dalam  teknik  ini,  guru  memperhatikan  skemata  atau  latar  

belakang pengalaman siswa dan membantu  siswa  mengaktifkan 

skemata ini agar bahan pe

itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam  gotong   royong  

yai  banyak  kesempatan  untuk  mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang 

sama bertemu untuk   diskusi   (tim   ahli)   saling   membantu   satu   



 
27 

 

sama   lain   tentang   topik pembelajaran yang ditugaskan kepada 

mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim/kelompok  asal  

suasana

 

an, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. 

Kelomp

lajarnya  sendiri  dan  bertugas menyampaikan 

tentang

 
e.   L

 

1) n pelajaran yang akan diberikan 

2) an  

ri itu. Pengajar bisa 

 untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain 

tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan 

tim ahli. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat 

kelompok asal dan   kelompok   ahli.   Kelompok   asal   yaitu   

kelompok   induk   siswa   yang beranggotakan siswa dengan 

kemampu

ok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok 

ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal 

yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan  mendalami 

topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas  yang  berhubungan  

dengan  topiknya  untuk  kemudian  dijelaskan kepada anggota 

kelompok asal. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

jigsaw adalah suatu  model pembelajaran kooperatif / kelompok 

yang terdiri lebih dari 3 siswa dimana  tiap   siswa  bertanggung  

jawab  atas  be

 yang dipelajari kepada orang lain secara bergantian untuk 

dapat memahami suatu konsep  yang utuh, sehingga ada saling 

ketergantungan satu sama lain 

angkah-langkah Pembelajaran Jigsaw 

Dalam  pembelajaran  model  kooperatif  jigsaw  langkah- 

langkah  yang harus dilakukan antara lain : 

   Pengajar membagi baha

menjadi empat bagian. 

   Sebelum  bahan  pelajaran  diberikan,  pengajar  memberik

pengenalan kegiatan pembelajaran untuk ha
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menuliskan topik di papan  tulis  dan  menanyakan  apa  yang  

siswa  ketahui  mengenai  topik tersebut. Kegiatan  

3)   S
 

4)   B

engerjakan bagian 

6)  

masing-masing. Dalam kegiatan ini, 

   s

   tidak   harus   terdiri   dari   empat   

sisw

dilakuka

memben swa 

lain ya

 
 
 
 
 
 
 
 

brainstorming ini dimaksudkan  untuk mengaktifkan skemata 

siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru. 

iswa dibagi dalam kelompok berempat. 

agian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, 

sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. 

Demikian seterusnya. 

5)   Kemudian, siswa disuruh membaca/ m

mereka masing- masing. 

Setelah  selesai,  siswa  saling  berbagi  mengenai bagian  

yang dibaca/dikerjakan 

siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya. 

7)  Kegiatan ini bisa diakhiri dengan disku i mengenai topik 

dalam bahan pembelajaran  hari  itu.  Diskusi  bisa  

dilakukan  antara  pasangan  atau dengan seluruh kelas. 

Pembagian   kelompok

a   tetapi disesuaikan dengan tentang yang akan diajarkan. Dapat 

n variasi jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa 

tuk Kelompok Para Ahli. Siswa berkumpul dengan si

ng mendapatkan bagian yang sama dari kelompok lain. 

Mereka bekerja sama mempelajari/mengerjakan bagian tersebut. 

Kemudian, masing-masing siswa kembali kekelompoknya sendiri 

dan membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan 

dalam kelompoknya. 
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      f.    Pembelajaran IPA dengan  Jigsaw 

Di dalam proses pembelajaran model dan metode   merupakan 

hal yang sangat  penting  karena  model  merupakan  pelicin  jalan  untuk  

mencapai  tujuan pembelajaran.   Penggunaan   model   dalam   

erupakan  salah  satu  cara  untuk  

meningk  

dengan   baik.  Pemilihan  model  

pembela

pem

del  

pembela

 dan dapat meningkatkan daya serap. 

Serta si

 
 

pembelajaran   yang   dipilih   guru m

atkan  pendidikan.  Guru  hendaknya mampu   menyusun,   

merencanakan   skenario   pembelajaran,   mempersiapkan, memilih dan 

menggunakan alat peraga yang sesuai. 

Sebelum  memutuskan  untuk  memilih  model  pembelajaran  

yang  tepat digunakan dalam mengajar  terlebih dahulu guru memahami 

karakteristik model tersebut  dan mampu  memilih serta  melaksanakan  

pembelajaran dengan model tersebut  

jaran  yang  akan  digunakan sebaiknya disesuaikan dengan : 

tujuan pengajaran, bahan pengajaran, siswa yang belajar,  kemampuan  

guru  yang  mengajar,  besarnya  jumlahnya  siswa, alokasi waktu, 

fasilitas yang tersedia, media dan sumber, situasi, dan sistem evaluasi. 

Seperti   diuraikan   di   atas,   penggunaan   model   pembelajaran   

harus disesuaikan dengan bahan atau pokok bahasan yang akan 

disampaikan. Di dalam belajaran IPA khususnya tentang rangka yang 

diberikan di  kelas  empat,  lebih  tepat  jika  guru  memilih  mo

jaran  kooperatif jigsaw. 

Model pembelajaran kooperatif jigsaw dalam pembelajaran IPA 

dapat memberikan latihan tanggung jawab belajar untuk dirinya sendiri 

dan orang lain serta belajar untuk menghargai orang lain, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa

swa dapat memusatkan perhatiannya pada tentang pelajaran. 

Melalui penggunaan model kooperatif jigsaw diharapkan  dapat  memberi  

pengaruh  selama  proses  pembelajaran  berlangsung sehingga hasil 

belajar siswa akan meningkat. 
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2.2.  Hasi 

hasi n oleh peneliti terdahulu yang relevan 

sesuai dengan subtansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan 

an  penelitian   yang   akan  dilakukan.  

Menuru

el  pembelajaran kooperatif  jigsaw. Selain itu 

penelit

A. 

2.3.   

M  yang  telah  ditetapkan.  SD  Negeri  

Boto  menetapkan KKM mata pelajaran IPA 67.  Tapi  pada kenyataannya 

kelas IV SD N Boto  masih rendah terbukti masih 

banyak

l Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang 

l- hasil penelitian yang dilakuka

penelitian yang sudah ada deng

t  penelitian,  ada  beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini diantaranya : 

Sri Nugrahani (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

dengan menerapkan model pembelajaran bongkar pasang   terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA. Yang dimaksud model kelompok bongkar 

pasang di sini yaitu mod

ian dengan  penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw juga 

pernah dilakukan oleh Ardiani (2008) dengan hasil aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa dapat meningkat. 

Lutfi Rahmawati (2009) menerapkan model pembelajaran jigsaw 

dengan kesimpulan  bahwa  model  pembelajaran  kooperatif  jigsaw  dapat  

meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa dalam belajar kelompok serta 

meningkatkan hasil belajar IP

 

Kerangaka Berpikir 

Pembelajaran IPA dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 

telah mendapat  nilai  di  atas  KK

hasil belajar IPA siswa 

 yang hasil   belajar   IPA  di   bawah   KKM.   Hal   ini   disebabkan   

guru   hanya menggunakan  model  pembelajaran  yang  konvensional.  Guru  

selalu menguasai kegiatan  pembelajaran. Selain itu guru kurang memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya,menyampaikan pendapat   ataupun   

berdiskusi  dengan  temannya. Sehingga  siswa tidak termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 
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an s

h  model  pembelajaran.  Model  pembelajaran  

kooper

  mengajarkan 

tentang

Boto  dapat meningkat. 

2.4.  H i
 

el 

Kooperatif Jigsaw dapat  meningkatkan  hasil  belajar  IPA  siswa  kelas  

ahun Pelajaran 2012/2013” 

Beberapa upaya agar siswa terdorong untuk belajar, di antaranya 

adalah penyajian   tentang   yang   menarik   perhatian   siswa   sehingga   

menumbuhk emangat,  minat  dan  motivasi  untuk  belajar.  Hal  itu  dapat  

dilakukan  dengan menguba

atif  jigsaw  dapat diterapkan   untuk   mengaktifkan   siswa,   

menumbuhkan   semangat   siswa   dan motivasi untuk belajar. 

Model Pembelajaran Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain. Siswa tidak  hanya mempelajari tentang yang 

diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan

 tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian,  

siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajari tentang yang ditugaskan. Dengan  model  

kooperatif  jigsaw  siswa  dapat  belajar  sambil  bermain,  dapat bertukar 

pikiran dan siswa dapat saling menghargai orang lain serta siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

Dengan   penerapan   model   pembelajaran   jigsaw   diharapkan   

dapat meningkatkan motivasi belajar, keaktifan siswa, serta rasa 

tanggungjawab belajar pada dirinya sendiri dan orag lain sehingga hasil 

belajar IPA tentang rangka  siswa kelas IV SDN 

 

ipotes s Tindakan 

Berdasarkan   landasan   teori   dan   kerangka   pemikiran,   maka   

dapat dirumuskan   hipotesis sebagai berikut : “ Penerapan Mod

IV  SD  Negeri  Boto  T

 


