
 
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Seting dan Karateristik Subjek Penelitian 
4.1.1 Seting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV pada Semester I tahun 
2012/2013 SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa Pati. Penelitian dilaksanakan dari 
tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012. Subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa Pati yang berjumlah 19 
siswa, terdiri dari 8 putra dan 11 putri. 

SDN Sukoharjo 03 merupakan SDN yang berada di desa Sukoharjo kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati. SDN Sukoharjo 03 letaknya sangat strategis tepatnya 
di tepi jalan raya Pati-Tayu Km 8. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah 
Timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah 
penduduk dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk. 

SDN Sukoharjo 03 mempunyai fasilitas yang mencukupi. Diantaranya 
mempunyai laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang karawitan, lapangan 
volly, lapangan sepak bola, tennis meja, kantin sekolah, dan tempat parkir. 

4.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 
Setiap guru dituntut untuk memahami karakteristik setiap siswanya.  Menurut 

Mulyasa (2010: 49), sedikitnya terdapat tiga hal berkaitan dengan kemampuan dan 
karakteristik peserta didik yang harus dipahami dan dipertimbangkan, yaitu 
pertumbuhan dan perkembangan kognitif, tingkat kecerdasan. Kreativitas, serta 
kondisi fisik. 

SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa merupakan salah satu SD di wilayah 
kecamatan Wedarijaksa yang masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah. 
Profesi orang tua siswa sebagai pegawai, petani dan pedagang. Lingkungan 
ekonomi sosial dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
pendidikan dan dan kepribadian anak usia sekolah dasar. Tingkat kecerdasan dan 
keadaan antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya berbeda-beda. Kesadaran 
pendidikan anak-anak juga masih sangat rendah. Hal ini terlihat seringnya sebagian 
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besar tidak mengerjakantugas / PR masih ditambah lagi maraknya media TV yang 
membuat anak enggan dan malas belajar. 

 
4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan penelitian ini, peneliti laksanakan dengan bantuan teman sejawat 
sebagai pengamat atau observer. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian 
tindakan kelas (PTK). Mata pelajaran yang dijadikan penelitian adalah IPA dengan 
kompetensi dasar sifat dan perubahan wujud benda.  

Tahapan tindakan kelas ini, meliputi dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas 
tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Masing-
masing tahapan disajikan sebagai berikut: 

 
4.2.1 Kondisi Awal 

Dalam pembelajaran IPA di SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa masih ditemukan 
berbagai masalah antara lain bahwa hasil pembelajaran IPA masih kurang baik, 
yang monoton tidak bervariasi, membosankan yang menekankan pada mengingat 
dan memahami saja. Hal ini bisa dilihat dari 19 siswa kelas IV SD N Sukoharjo 03 
Wedarijaksa, hanya beberapa siswa yang mau berinteraksi secara aktif. Sebagian 
siswa belum dapat mencapai KKM yaitu 7,5. Rata-rata nilai siswa adalah 6,5 
sedangkan yang mencapai ketuntasan belajar hanya 60%. 

Hal ini menunjukkan masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam 
mengikuti pelajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai belum maksimal. Dalam 
kegiatan pembelajaran, siswa banyak yang belum faham tentang materi yang 
diajarkan dan tingkat keberanian mereka untuk mengajukan pertanyaan dan 
berpendapat masih lemah.  

Tabel I 
Nilai Tes IPA Pra Siklus 

 
No Nilai Frekuensi Prosentase 
1 ≥ 75 9 47% 
2 65 - 74 2 11% 
3 55 - 64 7 37% 
4 45 - 54 1 5% 

Jumlah 19 100% 
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Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel dapat dibuat diagram lingkaran 
seperti tampak pada gambar 1 berikut: 

Gambar 4.1 
Diagram Nilai Tes IPA Pra Siklus 
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Berdasarkan data hasil tes menunjukkan sebagian siswa belum mencapai 
ketuntasan belajar. Berikut data ketuntasan belajar kondisi awal dapat dilihat pada 
tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel II 
Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Tes IPA Pra Siklus 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase 

1 Tuntas 9 47% 

2 Belum Tuntas 11 53% 

Jumlah 19 100% 
Perbandingan antara yang sudah tuntas dan yang belum tuntas dapat dilihat 

dalam diagram lingkaran. 
Gambar 4.2 

Diagram Ketuntasan Belajar IPA Pra Siklus 
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti melakukan kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

 
4.2.2 Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I meliputi pembelajaran mata pelajaran IPA sub pokok bahasan pokok 
bahasan sifat dan perubahan wujud benda. Siklus I dilaksanakan pada hari Senin 
tanggal 05 November 2012. Pada penelitian siklus I tersebut dilakukan tahapan 
sebagai  berikut: 

 
a. Perencanaan 

1) Guru merencanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi pokok sifat 
dan perubahan wujud benda dengan membuat rencana pembelajaran (lampiran). 

2) Perangkat tes siklus I berupa: kisi-kisi soal evaluasi I (lampiran), soal tes evaluasi I 
(lampiran), kunci jawaban soal evaluasi I (lampiran), hasil tes siklus I (lampiran), 
analisis hasil tes siklus I (lampiran). 

3) Merancang lembar diskusi siswa siklus I (lampiran). 
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati: 

a) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (lampiran). 
b) Kerjasama siswa dalam kelompok (lampiran). 
c) Pengamatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

siklus I (lampiran). 
5) Analisis observasi 

a) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaan kooperatif tipe jigsaw siklus I 
(lampiran). 

b) Kerjasama siswa dalam kelompok siklus I (lampiran) 
c) Pengamatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

siklus I (lampiran). 
6) Membentuk kelompok-kelompok dengan memperhatikan keseimbangan 

kemampuan antar kelompok yang dibentuk 5 kelompok dengan masing-masing 
kelompok mempunyai 4.  
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b. Pelaksanaan tindakan 
1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar belajar 

dengan aktif dan kreatif 
2) Guru menyajikan informasi kepada siswa lewat lembar diskusi  
3) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  
4) Guru meminta siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian siswa tadi 

membantu anggota kelompok asal mempelajari materi tersebut. 
5) Guru membagikan lembar diskusi untuk dikerjakan siswa dalam kelompoknya  
6) Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan secara kelompok. 
7) Guru berkeliling membimbing, mengawasi dan membantu siswa yang kesulitan 

menyelesaikan masalah. 
8) Guru menjelaskan materi secara singkat di depan kelas untuk memperjelas 

pemahaman siswa. 
9) Guru memandu jalannya diskusi dan mengusahakan wakil dari tiap-tiap kelompok 

diskusi mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
10) Guru bersama semua siswa membahas soal-soal lembar diskusi dengan 

kedudukan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subyek aktif. 
11) Guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan siswa secara individu dengan 

memberikan nilai tambahan. 
12) Hasil evaluasi siklus I 

Hasil evalusi silkus I adalah sebagai berikut: 
Tabel III 

Nilai Tes IPA Siklus I 
 

No Nilai Frekuensi Prosentase 
1 ≥ 75 15 78,95% 
2 65 – 74 4 21,05% 
3 55 – 64 0 - 
4 45 – 54 0 - 

Jumlah 19 100% 
 

Untuk lebih jelasnya data nilai tes siklus I pada tabel dapat dibuat diagram lingkaran 
seperti tampak pada gambar 1 berikut: 
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Gambar 4.3 
Diagram Nilai Tes IPA Siklus I 
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Berdasarkan data hasil tes menunjukkan sebagian siswa belum mencapai ketuntasan 
belajar. Berikut data ketuntasan belajar kondisi awal dapat dilihat pada tabel 2 sebagai 
berikut: 

Tabel IV 
Ketuntasan Belajar IPA Hasil Tes Siklus I 

 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 
Jumlah Prosentase 

1 Tuntas 15 78,95% 
2 Belum Tuntas 4 21,05% 

Jumlah 19 100% 
 

Perbandingan antara yang sudah tuntas dan yang belum tuntas dapat dilihat dalam 
diagram lingkaran. 

Gambar 4.4 
Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 
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c. Pengamatan 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan dibantu teman sejawat sebagai pengamat 

atau observer selama proses pembelajaran berlangsung dengan rincian sebagai 
berikut: 

1) Observasi terhadap siswa 
a) Pengamatan terhadap Keaktifan Siswa 

1. Peneliti mengamati aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas  
2. Peneliti mengamati keaktifan dan kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel V 
Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus I 

 
No Keaktifan Siswa Jumlah Siswa 
1 Keaktifan Siswa Baik Sekali - 
2 Keaktifan Siswa Baik 11 
3 Keaktifan Siswa Cukup 5 
4 Keaktifan Siswa Kurang 3 

Jumlah 19 
 

b) Pengamatan terhadap Kerjasama Siswa dalam Kelompok 
1. Peneliti mengamati aktifitas siswa dalam kelompok sasat berdiskusi dengan 

bimbingan guru. 
2. Peneliti mengamati kekompakan siswa dan partisipasi siswa dalam diskusi 

kelompok dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil pengamatan terhadap kerjasama siswa siklus I adalah sebagai berikut: 

TABEL VI 
Pengamatan Kerjasama  Siswa dalam Kelompok Siklus I 

No Kerjasama Siswa Jumlah Siswa 
Jumlah Prosentase 

1 Kerjasama Baik Sekali 2 10,51% 
2 Kerjasama Baik 13 68,42% 
3 Kerjasama Sedang 4 21,05% 
4 Kerjasama Kurang - - 

Jumlah 19 100% 
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2) Observasi terhadap guru   
Mengamati kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil pengamatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran siklus I adalah 

sebagai berikut: 
 

TABEL VII 
Pengamatan Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

 
No Kinerja Guru Jumlah Skor Nilai Skor 
1 Kinerja Guru Baik Sekali - - 
2 Kinerja Guru Baik 9 27 
3 Kinerja Guru Cukup 3 6 
4 Kinerja Guru Kurang - - 

Jumlah 12 33 
Jumlah Skor Maksimal 12 48 

 
 

d. Refleksi 
Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan, hasil lembar diskusi dan evaluasi 

dari tahap-tahap pada siklus I, berdasarkan atas tindakan pembelajaran di dalam kelas, 
selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam 
kegiatan pada siklus I didapatkan hasil refleksi sebagai berikut: 
1) Keaktifan siswa dalam berdiskusi  

Semua siswa hadir, yang mempunyai keaktifan baik 11 siswa, keaktifan sedang 
5 siswa dan keaktifan kurang 3 siswa, siswa berinteraksi satu sama lain, berani 
berkomunikasi dengan guru. Tetapi masih kurang aktif dalam pembelajaran. Masih 
ada siswa yang mengganggu temannya yang berdiskusi. Siswa belum berani 
mengajukan pertanyaan kepada guru atau menanggapi hasil presentasi teman-
temannya. Pada awal proses pembelajaran guru kurang menjelaskan langkah-
langkah apa saja yang harus dilakukan siswa, sehingga terlihat siswa masih 
bingung dan kesulitan dalam menyelesaiakn soal. Beberapa siswa masih belum 
mengetahui tugas mereka dalam diskusi kelompok sehingga dianjurkan guru 
memberikan penjelasan akan tugas masing-masing kelompok karena kemampuan 
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siswa yang beragam, maka siswa yang kemampuannya kurang masih 
menggantungkan diri pada siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Sehingga 
masih terlihat siswa dengan kemampuan tinggi masih mendominasi kelompoknya. 
Ada beberapa siswa yang tidak aktif sama sekali dalam diskusi, akibatnya diskusi 
menjadi pasif dan tidak hidup.  

. Oleh karena itu dianjurkan guru harus memotivasi siswa dan melibatkan diri 
secara aktif sebagai fasilitator untuk membimbing para siswa. 

2) Kerjasama Siswa dalam Kelompok 
Kerjasama siswa dalam kelompoknya termasuk kategori baik, hanya 4 siswa yang 
mempunyai katagori kerjasama sedang. Mereka saling berkerjasama dengan baik 
dan kerjasama dalam kelompok harus ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 

3) Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  
a) Guru di dalam membahas materi sudah efisien karena sudah sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan. 
b) Agar siswa berani mengajukan pertanyaan di dalam proses pembelajaran atau di 

dalam membahas materi ajar, maka guru dianjurkan untuk memberikan waktu 
bertanya dan memotivasi siswa untuk berani mengajukan pertanyaan. 

c) Agar siswa memahami penjelasan dari guru pada waktu membahas materi, 
siswa memberikan respon maka guru dianjurkan untuk menggunakan bahasa 
yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa, mengingat daya tangkap 
siswa yang beragam. 

4) Hasil Belajar Matematika Siklus I 
Secara garis besar palaksanaan pada siklus I kurang berhasil. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil evaluasi I yang menunjukkan ketuntasan belajar siswa 78,94% 
kurang dari 85% yang merupakan tolok ukur keberhasilan. Selain itu juga terlihat 
kerjasama dan aktivitas dalam siklus I dikategorikan kurang. Oleh karena itu 
kegiatan pada siklus I perlu diulang supaya kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal sistem persamaan linier dua varaibel dapat ditingkatkan. 
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4.2.3 Pelaksanaan Siklus II 
Siklus II meliputi pembelajaran dengan sub pokok bahasan penyelesaian sistem 

persamaan linier dua variabel dengan eliminasi dan grafik yang dilaksanakan pada tanggal 
12 November 2012 pada penelitian siklus II tersebut dilakukan tahapan sebagai berikut: 
a. Perencanaan 

1) Guru merencanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi pokok sifat 
dan perubahan wujud benda dengan membuat rencana pembelajaran (lampiran). 

2) Merancang perangkat tes siklus II berupa: kisi-kisi soal evaluasi II (lampiran), soal 
tes evaluasi II (lampiran), kunci jawaban soal evaluasi II (lampiran), hasil tes siklus II 
(lampiran), analisis hasil tes siklus II (lampiran). 

3) Merancang lembar diskusi siswa siklus II (lampiran). 
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati: 

a) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (lampiran). 
b) Kerjasama siswa dalam kelompok (lampiran). 
c) Pengamatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

siklus II (lampiran). 
5) Analisis observasi 

a) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaan kooperatif tipe jigsaw siklus II 
(lampiran). 

b) Kerjasama siswa dalam kelompok siklus II (lampiran) 
c) Pengamatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

sijklus II (lampiran). 
6) Membentuk kelompok-kelompok dengan memperhatikan keseimbangan 

kemampuan antar kelompok yang dibentuk 5 kelompok dengan masing-masing 
kelompok mempunyai 4.  

7) Membuat daftar kelompok 
 

b. Pelaksanaan tindakan 
1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar belajar 

dengan aktif dan kreatif 
2) Guru menyajikan informasi kepada siswa lewat lembar diskusi (lampiran). 
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3) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  
4) Guru meminta siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian siswa tadi 

membantu anggota kelompok asal mempelajari materi tersebut. 
5) Guru membagikan lembar diskusi untuk dikerjakan siswa dalam kelompoknya 

(lampiran). 
6) Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan secara kelompok. 
7) Guru berkeliling membimbing, mengawasi dan membantu siswa yang kesulitan 

menyelesaikan masalah. 
8) Guru menjelaskan materi secara singkat di depan kelas untuk memperjelas 

pemahaman siswa. 
9) Guru memandu jalannya diskusi dan mengusahakan wakil dari tiap-tiap kelompok 

diskusi mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
10) Guru bersama semua siswa membahas soal-soal lembar diskusi dengan 

kedudukan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subyek aktif. 
11) Guru memberikan soal kuis yang dikerjakan siswa secara individu dengan 

memberikan nilai tambahan. 
12) Guru memberikan angket minat siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 
13) Data hasil tes siklus II 

Data hasil tes siklus II adalah sebagai berikut: 
Tabel VIII 

Nilai Tes IPA Siklus II 
 

No Nilai Frekuensi Prosentase 
1 ≥ 75 17 89,47% 
2 65 – 74 2 10,53% 
3 55 – 64 0 - 
4 45 – 54 0 - 

Jumlah 19 100% 
 

Untuk lebih jelasnya data nilai tes siklus II pada tabel dapat dibuat diagram 
lingkaran seperti tampak pada gambar 1 berikut: 
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Gambar 4.5 
Diagram Nilai Tes IPA Siklus II 
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Berdasarkan data hasil tes menunjukkan sebagian siswa belum mencapai ketuntasan 
belajar. Berikut data ketuntasan belajar kondisi awal dapat dilihat pada tabel 2 sebagai 
berikut: 

Tabel IX 
Ketuntasan Belajar IPA Hasil Tes IPA Siklus II 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 
Jumlah Prosentase 

1 Tuntas 17 89,47% 
2 Belum Tuntas 4 10,53% 

Jumlah 19 100% 
 

Perbandingan antara yang sudah tuntas dan yang belum tuntas dapat dilihat dalam 
diagram lingkaran. 

Gambar 4.6 
Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 
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c. Pengamatan 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan rincian sebagai berikut: 
1) Observasi terhadap siswa 

a) Pengamatan terhadap Keaktifan Siswa 
1. Peneliti mengamati aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas  
2. Peneliti mengamati keaktifan dan kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel X 
Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus II 

No Keaktifan Siswa Jumlah Siswa 
1 Keaktifan Siswa Baik Sekali 3 
2 Keaktifan Siswa Baik 16 
3 Keaktifan Siswa Cukup - 
4 Keaktifan Siswa Kurang - 

Jumlah 19 
 

b) Pengamatan terhadap Kerjasama Siswa dalam Kelompok 
1. Peneliti mengamati aktivitas siswa dalam kelompok sasat berdiskusi dengan 

bimbingan guru. 
2. Peneliti mengamati kekompakan siswa dan partisipasi siswa dalam diskusi 

kelompok dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil Pengamatan kerjasama siswa dalam kelompok siklus II adalah sebagai 
berikut: 

Tabel XI 
Kerjasama Siswa Siklus II 

No Kerjasama Siswa Jumlah Siswa 
Jumlah Prosentase 

1 Kerjasama Baik Sekali 3 15,79% 
2 Kerjasama Baik 16 84,21% 
3 Kerjasama Sedang 0 - 
4 Kerjasama Kurang 0 - 

Jumlah 19 100% 
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2) Observasi terhadap guru   
Mengamati kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
Hasil Pengamatan kinerja guru dalam pembelajaran siklus II adalah sebagai berikut: 

TABEL XII 
Pengamatan Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

 
No Kinerja Guru Jumlah Skor Nilai Skor 
1 Kinerja Guru Baik Sekali 8 32 
2 Kinerja Guru Baik 4 12 
3 Kinerja Guru Cukup - - 
4 Kinerja Guru Kurang - - 

Jumlah 12 44 
Jumlah Skor Maksimal 12 48 

 
d. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan, hasil lembar diskusi dan evaluasi 
dari tahap-tahap pada siklus II, berdasarkan atas tindakan pembelajaran di dalam 
kelas, selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Dalam kegiatan pada siklus II didapatkan hasil refleksi sebagai berikut: 
1) Keaktifan siswa dalam berdiskusi  

Pada siklus II Semua siswa hadir, keaktifan siswa sangat baik, siswa antusias 
dalam kegiatan pembelajaran. Siswa mampu mempergunakan waktu yang diberikan 
oleh guru untuk bertanya, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa sudah 
berinteraksi satu sama lain dan melakukan refleksi dengan sangat baik. Siswa 
dengan kemampuan kurang sudah tidak menggantungkan diri pada siswa lain dan 
siswa berani berinteraksi satu sama lain, berani berkomunikasi dengan guru 
sehingga tidak perlu diadakan pengulangan lagi. 

2) Kerjasama siswa dalam kelompok 
Kerjasama siswa dalam kelompoknya termasuk kategori baik. Dalam berdiskusi 
siswa saling bekerjasama dengan temannya, dan semua siswa aktif dalam kegiatan 
berdiskusi. 

3) Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (lampiran) 
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a) Para siswa dapat mempergunakan waktu yang diberikan oleh guru untuk 
bertanya dan siswa dengan cepat merespon pertanyaan dari guru dengan 
jawaban yang benar. 

b) Siswa mampu menempatkan dirinya sebagai subyek aktif  
c) Kesenangan belajar matematika lebih tumbuh dengan ketertiban suasana dalam 

menyelesaikan soal-soal. 
d) Guru sudah dapat menjalankan  keenam tahap dalam pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan sangat baik 
4) Hasil Belajar IPA Siklus II 

Secara garis besar palaksanaan pada siklus II kurang sangat berhasil. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil evaluasi II yang menunjukkan ketuntasan belajar siswa 
89,47% lebih dari 85% yang merupakan tolok ukur keberhasilan. Selain itu juga 
terlihat kerjasama dan aktivitas dalam siklus II dikategorikan baik. Oleh karena itu 
kegiatan pada siklus II tidak perlu diulang karena terjadi peningkatan terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal sifat dan wujud perubahan benda. 

5) Dari analisis angket siswa terhadap pembelajaran IPA dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (lampiran) tidak terdapat siswa yang termasuk 
dalam kategori tidak mempunyai minat kurang dan cukup, 17 siswa termasuk dalam 
kategori mempunyai minat tinggi dan 2 siswa termasuk dalam kategori mempunyai 
minat sangat tinggi. 

 
4.3 Hasil Analisis Data 
4.3.1 Hasil Analisis Data Siklus I 

1) Observasi terhadap siswa 
a) Jumlah siswa yang mempunyai aktivitas kurang adalah 3 siswa, yang 

mempunyai aktivitas sedang adalah 5 siswa, yang mempunyai aktivitas baik 
adalah 11 siswa. 

b) Analisis keaktifan siswa  
Aktivitas belajar siswa digolongkan menjadi menjadi beberapa hal: 
1. Aktivitas Visual : Membaca, menulis, melakukan eksperimen dan 

demonstrasi. 
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2. Aktivitas Lisan : bercerita, tanya jawab, diskusi 
3. Aktivitas mendengarkan : mendengarkan penjelasan guru, pengarahan 

Prosentase = 
penilaianskalaitemnkeseluruhajumlah

penilaianskaladalamitemjumlah
 x 100% 

Prosentase = 
19
11  x 100% 

                         = 57,89% 
Maka keaktifan siswa termasuk cukup dengan prosentase 57,89%. 

c) Kerjasama Siswa Siklus I 
Jumlah siswa yang kerjasama kurang adalah tidak ada, yang mempunyai 

kerjasama sedang adalah 4 siswa, yang mempunyai kerjasama baik adalah 13 siswa, 
dan yang mempunyai kerjasama baik sekali adalah 2 siswa (lampiran). 

Prosentase  = 
19
13  x 100% 

= 68,42% 
Maka kerjasama siswa termasuk sedang dengan prosentase 68,42%. 
 

d) Nilai rata-rata siswa pada siklus I 
Tabel XIII 

Perolehan Nilai Tes IPA Siklus I 
 

No Uraian Nilai 
1 Nilai Tertinggi 85 

2 Nilai Terendah 65 

3 Nilai Rata-rata 76,52 

 

siswaJumlah
nilaiseluruhjumlah

=X  

= 
19

1454  = 76,52 

Maka nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 76,52 
e) Jumlah siswa yang tuntas belajar adalah 15 siswa dengan prosentase ketuntasan 

78,94%. 
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2) 
Analisis kinerja guru pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Prosentase = 

Observasi terhadap guru   

48
x 100% 33

uru dalam melaksanakan pembelajaran sedang dengan prosentase 
8,75%. 

lus II 

ah 14 siswa, dan yang mempunyai aktivitas baik sekali adalah 3 

b) 

 eksperimen dan demonstrasi. 

3. Aktivitas mendengarkan : mendengarkan penjelasan guru, pengarahan 
 

 Prosentase = 

        = 68,75% 
Kinerja g
6
 

4.3.2 Hasil Analisis Data Sik
1) Observasi terhadap siswa 

a) Jumlah siswa yang mempunyai aktivitas sedang adalah 2 siswa, yang mempunyai 
aktivitas baik adal
siswa (lampiran). 
Analisis keaktifan siswa. 
Aktivitas belajar siswa digolongkan menjadi menjadi beberapa hal: 
1. Aktivitas Visual : Membaca, menulis, melakukan
2. Aktivitas Lisan : bercerita, tanya jawab, diskusi 

penilaianskalaitemnkeseluruhajumlah
penilaianskaladalamitemjumlah  x 100%  

     = 
19

 x 1014 0% 

a termasuk baik dengan prosentase 73,68% 
c) Ke

lah 16 siswa, dan 
dalah 3 siswa (lampiran). 

ari analisis kerjasama siswa diperoleh: 

          = 73,68% 
Maka keaktifan sisw

rjasama Siswa Siklus II 
Jumlah siswa yang kerjasama kurang adalah tidak ada, yang mempunyai 

kerjasama sedang tidak ada, yang mempunyai kerjasama baik ada
yang mempunyai kerjasama baik sekali a
D
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ase = 
19
16  x 10Prosent 0% 

     = 84,21% 
 sangat baik dengan prosentase 84,21%. 

 
d) Nilai rata-rata siswa pada

XIV 
Perolehan Nilai Tes Siklus II 

N  Uraian Nilai 

Maka kerjasama siswa termasuk

 siklus II  
Tabel 

 
o

1 Nilai Tertinggi 90 

2 Nilai Terendah 65 

3 Nilai Rata-rata 81,94 

 

siswaju
=X

mlah
nilaiseluruhjumlah  

N
XΣ       = 

     = 
19

1557  = 81,94 

Maka nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 81,94 
e) umlah siswa yang tuntas belajar adalah 17 siswa dengan prosentase ketuntasan 

 
2) Pengamatan terhadap guru   

ut: 

Prosent

J
89,47%. 

Analisis kinerja guru pada siklus II adalah sebagai berik

ase = 
skorsejumlah

diperolehyang
luruh

guruskor  x 100% 

      = 
48
44 x 100 % 

           = 80 % 
akan pembelajaran tinggi dengan prosentase 80%. Kinerja guru dalam melaksan
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4.3.3 
a) 

lai kelas mencapai 76,52 dan 

piran). 

ketuntasan siswa yang belum mencapai �ndicator 

b) 

ilai kelas mencapai 81,94 dan 
ketuntasan belajar klasikal 89,47%. Hal ini sudah memenuhi �ndicato ketuntasan 

4.3.4 An

nyaan yang 
dib

a, dan kerjasama 
siswa terhadap model pembelajaran tipe jigsaw yang sudah mencapai �ndicator 

, maka tidak perlu dilakukan siklus-siklus berikutnya. 

4.4 

ur 
keb

Analisis Hasil Belajar IPA 
Hasil Belajar IPA Silkus I 

Dari hasil belajar siklus I, siswa yang mendapat nilai ≥ 75 sebanyak 15 siswa dan 

yang mendapat < 75 sebanyak 4 siswa, rata-rata ni
ketuntasan belajar klasikal 78,94%. Hal ini belum memenuhi �ndicato ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal yaitu ≥ 80% (lam

Dengan melihat hasil 
keberhasilan, maka perlu dilakukan siklus II. 
Hasil Belajar IPA Silkus II 

Dari hasil belajar siklus II, siswa yang mendapat nilai ≥ 7,5 sebanyak 17 siswa dan 

yang mendapat < 7,5 sebanyak 2 siswa, rata-rata n

belajar siswa secara klasikal yaitu ≥ 80% (lampiran). 

 
alisis Data Pengamatan Angket Minat Siswa terhadap Model Pembelajaran 

tipe jigsaw 
Dari hasil pengamatan angket minat siswa untuk mengetahui minat siswa 

terhadap model pembelajaran tipe jigsaw, secara tertulis dari 10 perta
erikan pada akhir siklus II diperoleh prosentase 85,26%. Jadi minat siswa pada 

model pembelajaran tipe jigsaw dikategorikan sangat tinggi (lampiran). 
Dengan melihat hasil belajar siswa, kinerja guru, keaktifan sisw

keberhasilan
 

Pembahasan 
Hasil nilai evaluasi siklus I dengan nilai terendah 65 nilai tertinggi adalah 85, dan 

didapatkan nilai rata-rata yaitu 76,52. Terdapat 15 siswa yang tuntas belajar dan 4 
siswa yang tidak tuntas. Jadi secara klasikal jumlah siswa yang tuntas belajar adalah 
15 siswa dengan prosentase 78,94% kurang dari 85% yang merupakan tolak uk

erhasilan. Dengan demikian dapat dilihat pada pelaksanaan siklus I masih perlu 
diulang agar kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal dapat ditingkatkan. 
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Di akhir siklus II, refleksi dan evaluasi sangat menentukan untuk dapat diketahui 
berhasil tidaknya suatu tindakan kelas. Dari hasil nilai evaluasi II dengan nilai terendah 
65, nilai tertinggi adalah 90, dan didapatkan nilai rata-rata yaitu 81,94. Terdapat 17 
siswa yang  tuntas belajar dan 2 siswa yang tidak tuntas. Jadi secara klasikal jumlah 
siswa yang tuntas belajar 17 siswa dengan prosentase 89,47%. Dari hasil pengamatan 
pada siklus II disimpulkan bahwa kegiatan tidak perlu diulang karena pembelajaran 
sudah dikatakan berhasil. Berikut t ndingan hasil belajar IPA Siklus I dan 
Siklus II: 

Tab
erba  ha is

 

Nilai Rata-
rata 

Jumlah 
Siswa 
Tuntas 

Prosentase 
Siswa Tuntas 

Jumlah 
Siswa Tidak 

Tuntas 

Prosentase 
Siswa Tidak 

abel perba

el XV 
sil belajar IPA sP ndingan wa. 

Siklus  
Tuntas 

Pra 
Siklus 60 9 47% 11 53% 

Siklus I 76,52 15 78,94% 4 21,06% 
Siklus II 81,92 17 89,47% 2 10,53% 

 
Berdasarkan table XV perbandingan hasil belajar IPA pada siklus I dan siklus 

II dapat disaj
 

Diagram 4.7 
Perbandingan Hasil Belajar IPA Siklus I dan Siklus II 

ikan dalam diagram sebagai berikut: 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Pra siklus

Siklus I

Siklus II

2 siklus II

4 siklus I

17 siklus II

15 siklus I

9 Pra Siklus
11 Pra Siklus

Tuntas Belum Tuntas
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Berdasarkan hasil evaluasi pra siklus, siklus I dan siklus II serta hasil 
observasi pada siklus I dan siklus II, maka terjadi peningkatan prestasi belajar siswa 
secara bertahap yaitu pada pembelajaran siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian di setiap siklus, secara keseluruhan 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

mlah siswa yang mempunyai 
siswa dikatakan mempunyai minat 

alam kelompoknya termasuk kategori baik, 

ada siklus II kerjasama siswa dalam kelompoknya termasuk kategori baik sekali, 
ka ik sekali, 
serta tidak ada siswa yang termasuk
 

el XVI 
Perbandingan Pengamatan Kerjasama siswa Siklus I dan Siklus II 

dikatakan berhasil. Hal ini tampak dari analisis hasil evalusi (lampiran), analisis angket 
minat (lampiran) yang telah dilakukan setelah akhir pelaksanaan siklus II dan analisis 
lembar observasi (lampiran). 

1. Jumlah siswa yang tuntas  belajar dengan tolak ukur ≥ 75 adalah 17 siswa dengan 

prosentase ketuntasan secara klasikal adalah 89,47% (di atas 85% yang menjadi 
tolak ukur keberhasilan). 

2. Jumlah siswa yang mempunyai minat tinggi adalah 15, ju
minat sangat tinggi 4 siswa. Jadi secara klasikal 
terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw karena 
semua siswa mempunyai minat tinggi dan sangat tinggi. 

3. Kerjasama dan aktivitas siswa sudah sangat baik. 
a. Pada siklus I: kerjasama siswa d

karena 4 siswa termasuk kategori sedang dan 13 siswa termasuk kategori baik, 
dari 2 siswa termasuk kategori baik sekali, serta tidak ada siswa yang termasuk 
dalam kategori cukup dan kurang.  
P

rena 16 siswa termasuk kategori baik dan 4 siswa termasuk kategori ba
 dalam kategori cukup dan kurang. 

Tab

 
No Siklus I Siklus II 
1 68,42% 84,21% 

 

 
 

Berdasarkan tabel XVI, dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut: 
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Diagram 4.8 
Perbandingan Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Keaktifan
Siswa
Siklus I

Keaktifan
Siswa
Siklus II

 

68,42%84,21%

 
b. Pada siklus I aktivitas siswa dalam berdiskusi semua siswa hadir, siswa yang 

 sama 
lain, berani berkomunikasi denga  melakukan refleksi sudah baik dan 
semua ik. 

 XVII 
Perbandingan Pengamatan Aktivitas siswa Siklus I dan Siklus II 

 
No Siklus I Siklus II 

berinteraksi satu sama lain, berani berkomunikasi dengan guru dan melakukan 
refleksi belum optimal dengan rata-rata skor penilaiannya 57,89% tergolong cukup. 
Pada siklus II aktivitas siswa dalam berdiskusi: siswa yang berinteraksi satu

n guru dan
 siswa sudah hadir. Rata-rata skor penil iannya 73,68% tergolong baa

Tabel

1 59,89% 73,68% 

 
Berdasarkan tabel XVII, dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut: 

Diagram 4.9 
Perbandingan Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Keaktifan
Siswa
Siklus I

Keaktifan
Siswa
Siklus II

59,89%
Siklus I

73,68%
Siklus II

 
Guru juga sudah dapat menjalankan keenam tahap dalam pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw dengan sangat baik.  
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1) 

sama dalam kelompoknya, skor penilaian 68,75% tergolong pembelajaran 

2) 

jasa 
sama dalam kelompoknya, sko % tergolong pembelajaran tinggi. 

Perbandingan Pengamatan Kinerja Guru Siklus I dan Siklus II 
 

Siklus II 

Pada siklus I pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh guru 
Guru masih kurang baik dalam memotivasi siswa untuk menelaah soal dan 
memecahkan masalah, guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa untuk 
bekerja
cukup 
Pada siklus II pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh guru. 
Guru sudah cukup baik dalam memunculkan masalah matematika dalam 
pembelajaran, guru sudah sangat baik dalam membimbing siswa untuk beker

r penilaian 80
Tabel XVIII 

No Siklus I 
1 68,75% 80% 

 
Berdasarkan tabel XIX, dapat ram lingkaran 

Perbandingan Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus I dan Siklus II 
 

dilihat pada diag
Diagram 4.10 

Kinerja
Guru
Siklus I

Kinerja
Guru
Siklus II

68,75%
Siklus I

80%
Siklus II

 
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi Sifat dan perubahan 
wujud benda pada siswa kelas IV SDN Sukoharjo, sehingga pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw merupakan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung, sehingga pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 
menjadi solusi bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya, dengan kata lain 
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pembela
d

tipe jigsaw dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam meningkatkan hasil belajar IPA materi Sifat dan perubahan wujud benda pada 
siswa kelas IV SDN Sukoharjo.  

jaran kooperatif tipe jigsaw efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 
alam pembelajaran IPA 

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, 
sejak lahir manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi 
kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya. Arti belajar menurut Tri Anni 
adalah proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala 
sesuatu yang dipekirkan dan dikerjakan. Dalam pelaksanaan pendidikan, belajar dan 
pembelajaran merupakan proses kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam 
proses mengajar dan belajar selalu ditandai oleh adanya sejumlah unsur, yakni tujuan 
yang ingin dicapai, adanya guru dan peserta didik sebagai individu yang terlibat dalam 
interaksi tersebut, adanya bahan pelajaran, dan adanya metode sebagai alat untuk 
menciptakan situasi belajar mengajar. Sehingga penerapan pembelajaran dengan 
menggunakan model kooperatif 


