
BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
 

4 .1.  Deskripsi Data Awal 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Boto Kecamatan Jaken 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.Dalam  penelitian  ini  penulis  

menggunakan  penelitian  tindakan  kelas yaitu  melalui  siklus  berulang,  

bertahap  berkelanjutan  yang  direncanakan  dan dilaksanakan melalui dua 

siklus. Pada siklus pertama siswa dibagi dalam beberapa kelompok tiap  

kelompok memahami materi yang berbeda kemudian mengacak untuk 

dibentuk kelompok yang baru dimana tiap-tiap kelompok terdiri dari siswa 

yang memiliki materi yang berbeda-beda kemudian dalam kelompok baru 

tersebut siswa menyampaikan materi secara bergantian. Pada siklus dua 

siswa dibentuk kedalam   beberapa   kelompok  lagi  tapi  dengan  anggota  

yang  berbeda   tiap kelompok akan mempelajari materi yang berbeda pula 

kemudian akan diacak lagi dibentuk kelompok yang  baru terdiri dari siswa 

yang mempelajari materi yang berbeda dan dalam kelompok baru siswa 

saling bergantian untuk menyampaikan materi  secara  bergantian.  Pada  

siklus   kedua  dalam  mengacak  siswa  untuk dibentuk kelompok guru 

memperhatikan hasil  pada  siklus pertama, siswa yang terlalu aktif akan 

dipindahkan dengan kelompok baru  yang anggotanya kurang aktif 

sehingga akan terjadi transfer ilmu dari yang pintar pada yang kurang pintar, 

Sedangkan yang kurang akan termotivasi untuk lebih dapat menyampaikan 

materi yang telah dipelajarinya dengan maksimal, sehingga pembelajaran 

akan berjalan lebih menyenangkan.  

Sebelum   melaksanakan   proses   penelitian,   terlebih   dahulu   

peneliti melaksanakan tes awal dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

siswa yang dilakukan melalui.  observasi  dan  tes  awal pembelajaran IPA 

pokok bahasan rangka pada siswa kelas IV SD N Boto Kecamatan Jaken 

Kabupaten Pati dengan hasil awal antara lain siswa  kurang  memperhatikan 
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penjelasan guru dan tampak kurang nyaman saat pembelajaran, ini terlihat 

dari : ada beberapa siswa yang takut untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan, ada lima siswa yang tidak berani maju kedepan kelas, ada tiga 

siswa yang kelihatan malas untuk menerima pelajaran. 

Rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari tes awal 

tentang Rangkayaitu dari 24 siswa hanya 41,67 % atau 10 siswa yang 

mendapat nilai di atas batas KKM. Sedangkan yang lainnya berada di bawah 

batas KKM. Nilai  KKM yang ditetapkan oleh sekolah adalah 67. 

Fakta hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa mendapatkan nilai rendah. Dengan demikian hasil belajar siswa 

kelas IV SD N Boto  Kecamatan  Jaken  Kabupaten Pati perlu   ditingkatkan. 

Berdasarkan data nilai yang diperoleh pada tes awal dapat dibuat tabel 1. 
 

Tabel 1. Data Nilai Tes Awal Sebelum Tindakan 
 

 
 
NO 

 
 

NILAI 
 

FREKUENSI 
 

PROSENTASE 
1 21-30 0 0% 

2 31-40 2 8,3% 

3 41-50 5      20,83% 

4 51-60 7      29,16% 

5 61-70 6 25 % 

6 71-80 4 16,6% 

7 81-90 0 0% 

JUMLAH 24 100% 
 
        Berdasarkan tabel 1 hasil belajar maka dapat digambarkan pada diagram 1 

       berikut: 

 
 
 
 
 
 



 
Digram 1. Grafik Frekuensi Data Nilai Sebelum  Tindakan. 
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Dari data tabel 1 maka dapat dibuat tabel hasil tes awal, nilai tertinggi, 

nilai  terendah , rata-rata nilai dan jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebagai tabel 2 

Tabel 2. Hasil Tes Awal  
Keterangan Ujian Awal 

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 80 

Rata-rata nilai 58,75 

Jumlah siswa yang Mencapai KKM 10 

Prosentase Siswa yang 
Mencapai  KKM 

41,67% 

  
Analisis  hasil  evaluasi  dari  tes  awal  siswa  diperoleh  nilai  rata-

rata kemampuan  siswa  menjawab  soal  dengan  benar  adalah  58,75  di  

mana  hasil tersebut masih di bawah rata-rata nilai yang diinginkan dari 

pihak guru, peneliti, dan sekolah yaitu  sebesar 67. Sedangkan besarnya 

persentase siswa tuntas pada materi  Rangka  sebesar  41,67%  saja,  dari  

pihak  sekolah ketuntasan siswa diharapkan mencapai lebih dari 85%. Dari 

hasil analisis tes awal tersebut,  maka  dilakukan  tindakan  lanjutan  untuk  



meningkatkan  pemahaman, prestasi  belajar,  aktivitas  siswa  pada  kegiatan  

KBM,  khususnya  untuk  materi penampakan bumi dan langit. 

Dari hasil tes awal pada tabel di atas dapat disimpulkan sementara 

bahwa penguasaan materi rangka oleh siswa kelas IV SDN Boto masih 

kurang. Adanya beberapa indikator yang masih memiliki porsi jawaban  

yang kurang dari 85% memberikan indikasi bahwa siswa masih belum 

begiti paham  pada beberapa indikator belajar materi pokok 

Rangkalainnya. 

 
 
4.2.  Deskripsi Siklus I 

Diskripsi data tindakan siklus I terdiri dari paparan data perencanaan, 

data tindakan, data observasi dan data refleksi. 

       a.  Tahap  Perencanaan 

Tahap perencanaan dilaksanakan sebagai titik tolak pembelajaran 

untuk mengkondisikan dan membuat komitmen atas peraturan dan 

konsekuensi yang akan  dilaksanakan pada pembelajaran IPA tentang 

rangka. Adapun langkah-langkah perencanaan persiapan guru adalah 

sebagai berikut : 

Kegiatan  perencanaan  tindakan  1  dilaksanakan  pada  hari  Senin,  5 

Nopember 2012  di  ruang  guru  SDN  Boto.  Peneliti  mendiskusikan 

rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.   

Kemudian  disepakati  bahwa  pelaksanaan  tindakan  pada  siklus  

pertama dilaksanakan  dalam  2  pertemuan  (dengan  alokasi  waktu  tiap  

pertemuan  2x35 menit) yaitu pada hari Rabu,  7  Nopember dan Jumat 9  

Nopember 2012. 

Dengan berpedoman dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan SD kelas  IV,  peneliti melakukan langkah-langkah 

perencanaan pembelajaran materi rangka  menggunakan  model  

pembelajaran kooperatif   jigsaw.   Standar   Kompetensi   Memahami 

hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta 



pemeliharaannya. Kompetensi  Dasar  mendeskripsikan  hubungan  

antara  struktur  kerangka  tubuh  manusia dengan  fungsinya. Indikator : 

mengidentifikasi tiga bagian besar rangka tubuh manusia, 

mengidentifikasi fungsi bagian-bagian kerangka tubuh manusia, 

mengidentifikasi macam-macam sendi penghubung tulang dengan tulang 

   b.   Pelaksanaan Tindakan 

Dalam  tahap  ini  guru  menerapkan  pembelajaran  melalui  

penerapan model  kooperatif jigsaw sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah  disusun.  Pembelajaran  yang  telah  disusun  

pada  siklus  pertama  dengan menggunakan  penerapan  model  

kooperatif  jigsaw  akan  dilaksanakan  dua  kali pertemuan: 

1).  Pertemuan Pertama 
 

Pada  tahap  ini  dilakukan  tindakan  kelas  terhadap  24  siswa,  

dalam pembelajaran  memahami  penampakan  bumi  dan langit  dengan  

menerapkan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Langkah-langkah 

siklus pertama adalah sebagai berikut : 

Sebelum  pembelajaran  dimulai  guru memimpin  doa, kemudian 

mengkondisikan kelas dilanjutkan apersepsi.  Setelah itu kegiatan 

selanjutnya: 

a) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Guru membagi   siswa   kedalam   6   kelompok,   membentuk   

kelompok   awal (kelompok awal) masing-masing kelompok ada 

yang terdiri dari 3 siswa ada yang terdiri dari 4 siswa. 

b) Guru   membentuk   kelompok   kembali   yang   twerdiri   dari   

perwakilan kelompok awal untuk mempelajari suatu materi. 

c) Guru membagikan materi yang berbeda pada tiap kelompok, 2  

kelompok mempelajari   bagian rangka   2   kelompok mempelajari 

fungsi rangka, 2 kelompok mempelajari macam-macam sendi. 

d) aitu  

mempelajari materi   yang   sudah   didapat,   dan   membahas   

Siswa  melakukan diskusi  kelompok / belajar mandiri  y



bersama   dengan   teman sekelompoknya. 

e) Setelah  selesai  mempelajari  materi  yang  diterima,  siswa kembali 

 

yang telah dipelajari.  

 

mbingan pada kelompok yang mengalami 

mbelajaran   yang   berupa   

atif  jigsaw,  dengan  mengulas  

 
ua 

 
4  siswa,  

n  memahami  materi rangka   dengan  menerapkan  

model 

n  kelas  

dilanjut

ksanakan selanjutnya.  Guru  membentuk  kelompok  awal  

a t

kekelompok awal untuk menyampaiakan materi yang telah diperoleh. 

f) Siswa dalam kelompok awal saling bergantian menyampaikan materi

g) Selama   kegiatan   diskusi   berlangsung   guru   mengamati   siswa  

serta memberikan bi

kesulitan dalam menyampaiakan materi. 

h) Siswa   saling   bergantian   menyampaikan   materi   sambil   

menujukkan/ menggunakan   media   pe

gambar   yang   telah disiapkan guru. 

i) Setelah  selesai,  guru  menjembatani  adanya  pelaksanaan  

pembelajaran dengan   model  kooper

materi  yang  telah dipelajari   bersama   temannya  tadi.  Siswa  

menjawab  pertanyaan  yang diberikan guru, dengan  bimbingan 

 guru  siswa  diarahkan  untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

j) Siswa mengerjakan evaluasi yang telah disiapkan oleh guru. 

2). Pertemuan Ked

Pada  tahap  ini  dilakukan  tindakan  kelas  terhadap  2

dalam pembelajara

 pembelajaran  kooperatif  jigsaw.  Langkah- langkah 

pembelajaran pada pertemuan ke dua ini adalah sebagai berikut : 

Sebelum  guru  memulai  kegiatan  pembelajaran  guru  

memimpin  doa bersama,  mengabsen  siswa,  mengkondisika

kan appersepsi. Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya antara 

lain: 

a) Guru  menjelaskan  kegiatan  pembelajaran  yang  akan 

dila

dengan  membagi  siswa kedalam  6 kelompok diman  iap kelompok 



ada yang terdiri dari 3 siswa ada yang 4 siswa. 

b) Guru membentuk kelompok baru yang terdiri dari siswa yang 

berasal dari tiap-tiap kelompok ahli. Kemudian guru membagikan 

pat,   dan   membahas   

i secara bergantian. 

pok yang mengalami 

mbelajaran   yang   berupa   

gambar   yang   telah disiapkan guru. 

ama   temannya  tadi.  Siswa  

     c.
 

mbelajaran IPA  berlangsung  dengan  menerapkan  model 

an kooperatif jigsaw serta observer mengamati  keterampilan  

eh data 

materi yang berbeda pada  tiap  kelompok.   

c) Siswa  melakukan  belajar  mandiri  dalam  kelompok  untuk  

mempelajari materi   yang   sudah   dida

bersama   dengan   teman sekelompoknya. 

d) Setelah kegiatan belajar mandiri selesai, siswa kembali kedalam 

kelompok awal untuk menyampaiakn mater

e) Dalam  kelompok  ahli  siswa  saling  bergantian  menyampaikan  

materi dengan materi yang sudah ditentukan.. 

f) Selama   kegiatan   diskusi   berlangsung   guru   mengamati   siswa   

serta memberikan bimbingan pada kelom

kesulitan dalam menyampaiakan materi. 

g) Siswa   saling   bergantian   menyampaikan   materi   sambil   

menujukkan/ menggunakan   media   pe

h) Setelah  selesai,  guru  menjembatani  adanya  pelaksanaan  

pembelajaran dengan   model  kooperatif  jigsaw,  dengan  mengulas  

materi  yang  telah dipelajari   bers

menjawab  pertanyaan  yang diberikan guru, dengan  bimbingan 

 guru  siswa  diarahkan  untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Siswa mengerjakan evaluasi yang telah disiapkan oleh 

guru. 

   Observasi 

             Peneliti  melakukan  pengamatan  tingkah  laku  dan  sikap  siswa  

selama pe

pembelajar

guru/  peneliti dalam mengajar dengan menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw. Dari hasil observasi diperol



tentang aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu 

1)  Hasil observasi bagi siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data aktivitas  siswa 

sebagai berikut: 

           
 

a pelajaran dari guru sangat baik. 

ru meningkat.dan mengeluarkan pendapat sudah baik. 

an alat 

iswa terhadap apa yang dijelaskan guru sudah 

  melakukan  pembelajaran  dengan  model  

alam   bergantian   menyampaikan   materi   dengan   

a peningkatan komunikasi antar 

      2) 
 

temuan 

rvasi sebagai berikut : 

rencana pembelajaran dengan baik. 

u dengan  tanya jawab 

guna 

las.  Guru  belum  optimal  dalam  

a) Kemauan untuk menerim
 
b) Hasrat untuk bertanya Perhatian,  minat, dan motivasi terhadap 

penjelasan gu

c) Siswa menunjukkan keberanian dalam mendemonstrasik
peraga. 

 
d) Siswa sudah nenunjukkan peningkatan setiap menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 Perhatian se)
meningkat. 

 
f) Keaktifan  siswa  dalam

jigsaw sudah meningkat. 

 Kemauan   dg)

teman kelompok sudah baik. 

h) Siswa menunjukkan adany
anggota. 

 
Hasil observasi bagi guru 

   Dari data observasi aktivitas  guru siklus 1 selama 2 kali per

diperoleh   hasil obse

a) Guru telah menyiapkan 

b) Guru telah membuka pelajaran dengan baik, guru telah memberi 

apersepsi dan menindak lanjuti lag

mengenai kaitan lagu dan materi yang akan  diajarkan 

meningkatkan motivasi siswa. 

c) Guru  memberi  kesempatan  pada  siswa  untuk  bertanya  tentang  

kegitan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan bertanya 

tentang   materi yang belum  je



memberi  penjelasan  tentang pembentukan kelompok baru. 

d) Guru sudah melakasanakan pembelajaran model kooperatif 

jigsaw dengan baik dan sudah mampu mengelola kelas dengan 

baik pula. 

e) Guru sudah mampu merangsang siswa untuk aktif 

meyampaiakn materi pelajaran   yang  sudah  didapat   tiap  sisw

untuk  disa

a  

mpaikan  secara bergantian dalam kelompok barunya. 

    d. s dan Refleksi 
 

ngan menindak lanjuti 

ata yang diperoleh dapat dibuat tabel 3 dan gambar 

grafik 6.

 

f)  Guru  kurang memperhatikan kelompok yang ada siswanya 

masih takut untuk bergantian dalam menyampaikan materi. Guru 

sudah melaksanakan evaluasi dengan baik. 

  Analisi

Dari hasil penelitian pada siklus pertama, maka peneliti 

mengulas masih ada 6 siswa yang belum mencapai KKM. Maka peneliti 

melanjutkan siklus kedua untuk materi Rangka de

siklus pertama. Dari d

 

Tabel 3. Frekuensi Data Nilai Tes Siklus I 

NO NILAI FREKUENSI PROSENTASE

1 41-50 0 0% 

2 51-60 1 4,16% 

3 50% 61-70 12

4 71-80 6 25% 

5 81-90 5 2  0,83%

6     91-100 0 0% 

JUMLAH 24 100% 

 

       Berdasarka 3 Frekuensi Data N ai Tes Siklus I H r 

ma  dapat  n pada grafik 2 

 

 

n tabel il asil belaja

ka  digambarka



Diagram 2. Grafik Frekuensi Data Nilai Tes Siklus I 

 
Dari tabel 2 dan tabel 3 Frekuensi Data Nilai Tes Awal dan Tes Akhir 

Siklus I  dapat dibuat tabel perbandingan nilai terendah, nilai tertingii, 

rata-rata nilai, jumlah  siswa  yang mencapai KKM dan prosentase 

0
2
4
6
8
10
12

41‐50 51‐60 61‐70 71‐80 81‐90 91‐100

Ju
m
la
h 
Si
sw

a

Rentang Nilai

Nilai Tes

siswa yang mencapai KKM dapat dibuat pada  tabel 4 dan gambar grafik 

3. 

Tabel 4 .Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa Sebelum dan 

Setelah diberikan Tindakan Siklus 1 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus I 

Nilai Terendah 40 60 

Nilai Terting 90 gi 80

Rata-rata Nilai 58,75 74,17 

Jumlah Siswa yang
 

 Mencapai KKM

10 18 

Prosentase Siswa
 

y  

41,

ang Mencapai KKM

67% 75% 

 
Berda i perbandinagan tes awal dan tes siklus I dapat 

d m bar graf

 

 

 

sarkan tabel nila

iga barkan dalam gam ik 3. 



Digram 3. Grafik Perbandingan Nilai Tes Awal dan Tes Siklus I 
 
 

 
 
2.   Deskripsi Siklus II  

        Tindakan Siklus II dilaksanakan dalam waktu  satu minggu m lai 

tanggal 21 Nopember  sampai tanggal 23 Nopember 2012 perencanaan 

n 2 kali pertemuan. Adapun tahapan kegiatan yang 

    
 

a diketahui bahwa pembelajaran dengan penerapan 

ng dilaksanakan  pada  siklus pertama diketahui 

bahwa b

 

u
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Siklus I

kegiatan dilaksanaka

dilaksanakan meliputi : 

 a.   Tahap  Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan 

pada siklus pertam

kooperatif jigsaw ya

elum menunjukkan adanya peningkatan kemampuan belajar IPA 

(materi rangka)  yang  cukup   signifikan.  Oleh  karena  itu  peneliti  

menyusun  rencana pelaksanaan   pembelajaran   kembali   melalui   

penerapan   model   pembelajaran kooperatif jigsaw dengan indikator 

yang berbeda. Kegiatan perencanaan tindakan kedua dilaksanakan pada 

hari Sabtu, 17 Nopember 2012 di  ruang  guru  SDN  Boto.  Peneliti  

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian ini.  Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan 



disepakati bahwa pelaksanaan  tindakan  pada  siklus  kedua  

dilaksanakan  dalam  dua  pertemuan (dengan alokasi  waktu  2x35  

menit)  yaitu pada hari Rabu 21 Nopember dan Jumat 23 Nopember 

2012. 

Adapun   indikator   yang   dibuat   sebagai   dasar   penyusunan   

rencana pelaksanaan pembelajaran pada Siklus kedua adalah sebagai 

berikut : 

1.  Men

     
 

ebagai  tindak  lanjut  untuk  lebih  meningkatkan  hasil  

tif  jigsaw  serta 

uasan  materi  

yang  dit

elaj e c

kedua menyebutkan  cara  merawat  kesehatan  rangka.  . 

     b.   Pelaksa
 

 bumi dan matahari 

ciri khusus yang dimiliki  masing-masing.  

Kegiata

gidentifikasi kelainan- kelainan pada tulang.  

 2.  Menyebutkan  cara  merawat  kesehatan  rangka.   

S

belajar  siswa melalui model  pembelajaran  koopera

meningkatkan dan mempertahanka pencapaian  peng

ujukan untuk memantapkan dan memperluas pengetahuan siswa 

tentang konsep r a n g k a pada   siklus   pertama,   maka   peneliti   perlu 

menambahkan pada siklus berikutnya. Pemb aran ini dir n anakan 

dalam dua kali pertemuan yang setiap pertemuan alokasi waktunya 2 jam 

pelajaran. 

Pertemuan pertama mengacu pada indikator yaitu, 

mengidentifikasi mengidentifikasi kelainan- kelainan pada tulang 

Pertemuan 

naan Tindakan 

Pembelajaran IPA   melalui penerapan model kooperatif jigsaw   sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

          1)   Pertemuan Pertama 
 

Pada pertemuan pertama dibentuk kelompok yang akan 

dilakukan jigsaw dengan materi penampakan

dengan menyebutkan 

n  awal  dimulai dengan  berdoa  bersama, mengabsen siswa, 

menanyakan kabar sebagai penyemangat dan apersepsi bertanya   pada  

siswa  seputar  materi  yang  telah  diajarkan  pada  pertemuan 



sebelumnya. 

Kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok tiap 

kelompok ada  yang terdiri dari 3 siswa ada yang 4 siswa. Guru 

menyiapkan beberapa alat peraga   berupa  gambar kelainan tulang .  

Kemudi

ar lebih rajin belajar kemudian 

guru me

        2)
 

egiatan  awal  dimulai  dengan  

 mengabsen  siswa, menanyakan kabar sebagai 

penyem

wat keshatan tulang.  Guru menjelaskan

 ke

g

an  guru  membagikan materi   pada   masing-masing   

kelompok   dengan   materi   yang   berbeda.   Dua kelompok  

mempelajari  kelainan tulang, dan 2 kelompok mempelajari cara 

merawat kesehatan tulang. Guru  menjelaskan  kegiatan  apa   yang  

harus  dilakukan  siswa  tersebut  yaitu mempelajarai  materi  yang  

telah  diperoleh  pada  kelompoknya  masing-masing. Siswa 

melaksanakan pembelajaran yang diperintahkan oleh guru. Setelah 

selesai mempelajari materi kemudian dilaksanakan jigsaw (membentuk 

kelompok baru ). Dalam kelompok baru siswa kembali menyampaikan 

materi pembelajaran secara bergantian. 

Kegiatan  diakhiri  dengan  guru  memberi  evaluasi  dengan  

membagi lembar  soal evaluasi. Sebagai tindak lanjut guru 

menyampaikan pesan kepada siswa ag

nutup pelajaran dengan salam. 

  Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua mempelajari materi rangka, dengan 

indikator : sama dengan pertemuan I.   K

berdoa  bersama, 

angat dan apersepsi seputar materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan   inti,   guru   membagi   siswa   menjadi   6   

kelompok.   Guru menyiapkan alat peraga berupa  gambar kelainan 

tulang dan cara mera

giatan  pembelajaran  yang  akan  dilakukan.  Dalam  

pertemuan  kedua ini siswa melakukan hal yang sama seperti pada 

pertemuan   kedua di siklus pertama. Setelah   melakukan  ji saw melalui   



pe inan  ini  guru  mulai membimbing beberapa siswa untuk 

mencontohkan beberapa kelainan tulang dengan peragaan. 

Kegiatan  diakhiri  dengan  guru  memberi  evaluasi  dengan  

membagi lem  soa evaluasi. Sebagai tindak lanjut guru 

menyampaikan pesan kepada siswa agar lebih rajin bela

rma

bar l 

jar kemudian 

guru me

c. 
 

mbelajaran  kooperatif  jigsaw.  

engan  siklus pertama  pembelajaran kooperatif   yang 

dilakuka

 

an hasil belajar siswa melalui model 

pembela

             1
 

swa sebagai berikut: 

erima pelajaran dari guru sudah sangat baik. 

nutup pelajaran dengan salam. 

 Observasi 

Peneliti  melaksanakan  observasi  terhadap  pelaksanaan  

pembelajaran siswa  elalui  model  pe

Berbeda  d

n selain menggunakan berbagai alat peraga dan diselingi 

dengan permainan. Observasi ini ditujukan pada  kegiatan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran, aktivitas atau partisipasi serta untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

Keseluruhan data yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah 

hasil lembar kerja    siswa   individu.   Sebagai   bahan   atau   masukan  

untuk   menganalisis perkembang

jaran kooperatif jigsaw,  selain itu peneliti juga   melakukan 

observasi terhadap sikap, perilaku siswa selama proses pembelajaran 

serta observasi yang dilakukan guru/ teman sejawat terhadap peneliti 

yang menekankan pada keterampilan guru dalam mengajar dengan 

penerapan model  pembelajaran kooperatif jigsaw pada materi rangka. 

Hasil  observasi  siswa  tentang aktivitas siswa dan guru adalah sebagai 

berikut : 

)  Hasil observasi siswa 

Dari  data  observasi  pada  siklus II diperoleh  data  hasil  belajar 

afektif si

1) Kemauan untuk men
 
2) Siswa menunjukkan perhatian terhadap apa yang dijelaskan guru 

dengan baik. 



3) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru sangat baik 

4) Siswa sudah aktif dalam melalukan pembelajaran dengan model 

jigsaw.  

5) Hasrat untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat sudah baik. 

6) Siswa  sudah  aktif  dalam  menyampaikan  materi  yang  tel

dipelajar

ah  

i dengan kelompok lain. 

   
 

klus II selama 2 kali pertemuan 

at dilihat aktivitas guru adalah sebagai berikut 

haman siswa pada materi 

 
s 

ksanakan pembelajaran kooperatif jigsaw. 

a dan pada 

   s dan Refleksi 
 

kan perubahan 

ana siswa dalam  melaksanakan pembelajaran 

sema se a

7) Komunikasi antar anggota kelompok sangat baik. 
 

         2)  Hasil observasi guru. 

Dari data observasi aktivtas  guru si

diperoleh hasil observasi sebagai berikut : 

                  Dari hasil observasi dap
: 

a) Guru telah menyiapkan rencana pelajaran dan media dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan pema

rangka. Guru  telah mampu mengelola kelas  dengan menciptakan 

suasana kelas sesenang mungkin dan menegur siswa yang 

kurang kurang tanggung jawab dalam menyampaikan materi  pada 

temannya. 

b) Guru lebih merespon pertanyaan dan pendapat siswa. 

c) Guru sudah memberi pujian kepada siswa yang aktif dan antusia

dalam mela

d) Guru sudah memberi bimbingan pada individu sisw

kelompok yang  mengalami kesulitan pada saat melakukan 

jigsaw (menyampaikan materi secara bergantian). 

   d.  Analisi

Hasil  analisis  data  terhadap   pelaksanaan  pembelajaran materi 

penampakan bumi  dan langit dengan penerapan model  kooperatif 

jigsaw pada siklus kedua, secara umum telah menunjuk

yang signifikan, dim

kin mantap walaupun ada dikit kekurang ndiantaranya kurang 

bisa  memanfaatkan  waktu. Sedangkan guru/peneliti kurang memberikan 



penguatan  kepada siswa. Prosentase aktifitas atau  partisipasi siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Mereka lebih aktif dalam 

menyampaikan materi secara bergantian dengan teman dalam 

kelompoknya. 

 Dari  analisis  hasil  tes  pada  siklus  kedua  ini  diketahui  bahwa   

dari penelitian  ini  pembelajaran  dikatakan  berhasil  apabila  partisipasi  

siswa  dalam pembelajaran meningkat. Selain itu hasil yang dicapai 

siswa melalui tes akhir pembelajaran   rata-ratanya   mencapai  85,21   

dan  

 

 persentase   siswa   yang memperoleh nilai lebih dari KKM 

mencapai 85%. Atas dasar tersebut dan melihat hasil yang diperoleh pada 

masing-masing pertemuan, maka pembelajaran  melalui penerapan   

model   kooperatif   jigsaw   yang   dilaksanakan   pada   siklus   kedua 

dikatakan  berhasil,   sehingga  tidak  perlu  dilanjutkan  pada  siklus  

berikutnya. Namun guru harus tetap melaksanakan bimbingan belajar 

untuk perbaikan prestasi belajar   siswa   yang   mendapatkan   nilai   

dibawah   KKM   dan   melaksanakan pengayaan  untuk  siswa  yang  

memperoleh  nilai  di  atas rata-rata  kelas sebagai tindak lanjut. NiLai 

Akhir Tes Siklus II dapat dibuat tabel 5. 

Tabel 5. Frekuensi Data Nilai Tes Siklus II 

NILAI FREKUENSI PROSENTASE 

1 51-60 0 0% 

2 61-70 1 4,17% 
3 7 83% 1-80 11 45,

4 81-90 7 29,17% 

5 91-100 5 20,83% 

JUMLAH 24 100% 
 
 
 

sark l  5  Frekuensi  Data  Nilai  Tes  S maka  dapat 

ambark  grafik 4. 

 

Berda an  tabe iklus  II  

dig an pada



Digram 4.Grafik Frekuensi Data Nilai Tes Akhir Siklus II 

  
Dari tabel 3 dan tabel 5 data Nilai Akhir Tes Siklus I dan Nilai Tes Akhir 

Siklus II dapat dibuat tabel perbandingan sebagai tabel 6 

Tabel 6. Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I dan Siklus 1I 
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Keterangan Tes Siklus I Tes Siklus II 

Nilai Terendah 60 70 

Nilai Tertinggi 90 100 

Rata-rata Nilai 74,17 85,21 

Jumlah Siswa yang
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18 24 
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             Ad rosentase ketuntsan belajar pada s I dan II 

dapat digram 5 berikut : 

 

 

 

 

apun perbandingan p siklu

 di sajikan dalam 

 

 



Digram 5. Prosentase ketuntasan belajar Siklus I dan Siklus 1I 
 

 
 
 
4.3.  Pembahasan Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  pada  siklus  pertama  dan  kedua  dapat 

dinyatakan  bahwa  pembelajaran  IPA  dengan  menggunakan  model  

kooperatif 

jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N Boto 

rkan dalam tabel 7 dan grafik 5  

klus I  dan Tes Akhir Siklus II 
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Kecamatan Jekan Kabupaten Pati 

1. Perkembangan nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan Tes Siklus I 

dan Tes Siklus II dapat dibuat tabel perbandingan dan dapat 

digamba

            Tabel 7. Perbandingan Hasil Tes Awal sebelum dilaksanakan 

tindakan, Tes Akhir Si
 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus I Tes Siklus II

Nilai Terendah 40 60 70 

Nilai Tertinggi 80 90 100 

Ra  85,21 ta-rata Nilai 58,75         74,17          
Jumlah Siswa
yangMencapai 

K
10 18 24 

KM 
P  

yan M 4         10  rosentase Siswa
g Mencapai KK 2% 75% 0%

 



Adapun perbandingan prosentase n belaj da tes aw lus I 
dan II d alam dig erik

 

 
 

Dari data perkembangan prestasi belajar siswa pada tes awal, tes siklus 
pertama dan tes siklus kedua dapat disimpulkan bahwa : 
a. Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal 40, pada tes siklus 

pertama 60 kemudian meningkat pada tes siklus kedua menjadi 70. 

b. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal sebesar 80 pada tes 

siklus pertama 90, kemudian menjadi 100 pada tes siklus kedua. 

iklus kedua 85,21. 

njadi 
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c. Nilai  rata-rata  kelas juga  terjadi peningkatan yaitu  pada  tes awal 

sebesar 58,75, tes siklus pertama 74,17, dan pada tes s

d. Untuk siswa yang berhasil mencapai KKM yaitu 67  pada tes awal 

sebesar 41,67%; tes siklus pertama 75% dan tes siklus kedua me

100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Perkembangan keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel 8 

            Tabel 8. Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No 

 
 
Kriteria Keaktifan 

F

 

 
rekuensi 

Siklus I Siklus II 

  1 Kurang 0 0 

  2 Cukup 0 0 

  3 Baik 90 98 

4 Sangat Baik 80 88 

Rata-rata Kriteria Aktivitas 3,375 3,875
24 Siswa 

 

 
 

 
Dari ha bservasi ke siswa menunjukka adanya peningk n. Pada 
siklus I, -rata nilai a ektif siswa sebesar ,4 (masuk kriter  baik) dan 
pada siklus II rata-rata spek afektif siswa jadi 3,8 (mas riteria 
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Kelas (PTK) dianggap cukup dan diakhiri pada siklus ini. 


