
8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1. Pendekatan Pembelajaran Inkuiri  

Menurut Wina Sanjaya (2011:195), pendekatan inkuiri menekankan kepada 

proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara 

langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan 

sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing siswa untuk belajar.  

Kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan inkuiri siswa 

dituntut untuk menemukan sendiri jawaban dari sebuah masalah yang 

dikemukakan oleh guru sehingga materi pembelajaran tidak diberikan langsung 

kepada siswa tetapi siswa mencari sendiri materi pelajaran tersebut.  

Sementara menurut Hamruni (2012:132), strategi pembelajaran inkuiri 

adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 

secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan 

melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 

Jadi menurut Hamruni dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran siswa mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari sebuah masalah sehingga siswa dituntut untuk berpikir kritis 

dan analitis.proses berpikir tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab dengan 

guru dan siswa atau siswa langsung terjun ke lapangan untuk menemukan sendiri 

jawabannya. 

Sementara itu menurut Hidayati (6.5:2010) pendekatan Inkuiri adalah 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka peranan guru adalah sebagai 

pembimbing, stimulator, dan fasilitator. Guru harus membimbing dan membantu 

siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah- masalah, membantu siswa 

dalam menemukan sumber informasi yang tepat, dan membimbing siswa 

melakukan penyelidikan. 

Jadi menurut Hidayati dalam pendekatan inkuiri pusat dalam pembelajaran 

adalah guru, siswa mengidentifikasi masalah, menemukan sumber informasi, 

melakukan penyelidikan secara mandiri. Sedangkan guru hanya membimbing, 

sebagai stimulator, dan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. 
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Berdasarkan penjelasan dari para ahli yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran inkuiri adalah pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pada proses berpikir 

secara kritis, analisis, serta ilmiah yang melibatkan siswa untuk mencari 

informasi, melakukan  penyelidikan, dan menemukan sendiri jawaban dari 

masalah yang dipertanyakan. Sedangkan guru hanya membimbing, sebagai 

stimulator, dan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Hamruni ( 2011 : 95 ) menyebutkan bahwa Langkah- langkah kegiatan 

dalam inkuiri adalah : 

1. Orientasi, langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang 

responsif. 

2. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka- teki. 

3. Mengajukan hipotesis, jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. 

4. Mengumpulkan data, menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan.  

5. Menguji hipotesis, proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data.  

6. Merumuskan kesimpulan, proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  

 

 Menurut Hamruni langkah awal dalam pembelajaran dengan pendekatan 

inkuiri yaitu dengan orientasi, guru harus mempersiapkan kondisi kelas, agar 

siswa merasa siap untuk melakukan proses pembelajaran, selanjutnya siswa 

diberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Siswa merumuskan 

hipotesis atau jawaban sementara dan pengumpulan data. Setelah data terkumpul 

siswa harus menguji hipotesis yang telah dirumuskan siswa kemudian 

merumuskan kesimpulan.  

 Sejalan dengan Hamruni, menurut Wina Sanjaya (2011:201) secara umum 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Inkuiri, langkah- 

langkahnya sebagai berikut: 

1. Orientasi 

2. Merumuskan masalah 

3. Mengajukan hipotesis 

4. Mengumpulkan data 

5. Menguji hipotesis 
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6. Merumuskan kesimpulan 

 Menurut Wina Sanjaya langkah- langkah dalam pendekatan inkuiri adalah 

orientasi yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar, memberikan siswa suatu 

gambaran kemudian merumuskan masalah yang ada didalamnya, setelah itu 

mengajukan hipotesis atau jawaban sementara dari suatu masalah, mengumpulkan 

data untuk mendapatkan jawaban, menguji hipotesis, kemudian merumuskan 

kesimpulan. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1999 : 174 ) menyebutkan 

langkah- langkah kegiatan dalam inkuiri adalah : 

1. Pencarian dan perumusan masalah 

2. Pengumpulan data 

3. Meneliti objek, seperti benda, sifat benda, kondisi, atau peristiwa dan 

pelaku 

4. Menarik kesimpulan 

5. laporan 

  

Menurut, Dimyati dan Mudjiono langkah dalam pembelajaran inkuiri 

diawali dengan mencari kemudian merumuskan masalah, setelah itu 

mengumpulkan data untuk mencari kebenarannya, setelah itu diteliti data- data 

yang sudah terkumpul tersebut dan ditarik kesimpulan kemudian dibuat laporan.  

Menurut pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan langkah- langkah 

pendekatan inkuiri sebagai berikut :   

1. Orientasi, langkah untuk membina suasana pembelajaran yang responsif 

2. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka- teki.  

3. Mengajukan hipotesis, jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. 

4. Mengumpulkan data, menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. 

5. Menguji hipotesis proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.  

6. Merumuskan kesimpulan 

7. Menyajikan dalam bentuk tulisan, gambar, laporan, tabel dan karya lainnya. 
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8. Menyajikan hasil diskusi pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi 

lainnya. 

2.1.1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Model jigsaw dikembangkan dan diujicoba oleh Elliot Aronson dan 

teman- temannya di Texas kemudian diadaptasi oleh Slavin dan kawan- kawan. 

Pembelajaran kooperatif model jigsaw pola cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), 

yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara  bekerja sama dengan 

siswa lain untuk mencapai tujuan bersama.  

 Model pembelajaran tipe jigsaw bisa digunakan dalam pengajaran 

membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Tipe ini menggabungkan 

kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Pendekatan ini bias 

pula digunakan dalam beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial, 

matematika, agama, san bahasa. Tipe ini cocok untuk semua kelas/ tingkatan. 

 Dalam model pembelajaran tipe jigsaw ini, guru memperhatikan skemata 

atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata 

ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan 

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. 

 Ada beberapa ahli yang merumuskan tentang langkah- langkah 

penggunaan pembelajaran jigsaw dalam Sugiyanto (2007:15), menuliskan 

langkah- langkah model pembelajaran Jigsaw yaitu: 

a. Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri 5 atau 6 

siswa dengan karakteristik yang heterogen 

b. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks; dan setiap 

siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan 

akademik tersebut 

c. Para anggota dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanguung 

jawab untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama dan 

selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian bahan 

tersebut. Kumpulan siswa semacam itudisebut kelompok pakar (expert 

group) 

d. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali 

kekelompok semula (home teams) untuk mengajar anggota lain 

mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok pakar 

e. Setelah diadakan pertemuan dan diskusi dalam ‘home teams’, para 

siswadievaluasi secara individual mengenai bahan yang dipelajari. 
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Menurut Sugiyanto langkah- langkah pembelajaran model jigsaw dimulai 

dengan pembentukan tim/ kelompok kemudian dibagikan bahan untuk dipelajari. 

Kemudian anggota tim dari yang mempelajari bahan yang sama berkumpul 

menjadi satu dan membentuk kelompok pakar untuk mempelajari materi bersama- 

sama. Setelah itu kembali ke kelompok asal untuk mengajar teman dikelompok 

asal  mengenai materi yang telah dipelajari dikelompok pakar.  

Sementara itu menurut Rusman (2012:218) menuliskan langkah- langkah 

pembelajaran Jigsaw sebagai berikut: 

a. Siswa dikelompokkan dengan anggota ± 4 orang 

b. Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda 

c. Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama 

membentuk kelompok baru (kelompok ahli) 

d. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok  

asal dan menjelaskan anggota kelompok tentang subbab yang mereka 

kuasai 

e. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

f. Pembahasan 

g. Penutup 

Menurut Rusman langkah- langkah dalam pembelajaran jigsaw diawali 

dengan pembagian kelompok, setelah itu setiap siswa dalam satu kelompok 

diberikan materi yang berbeda- beda. Kemudian siswa yang mendapat materi 

yang sama berkumpul dengan kelompok lain yang sama materinya kemudian 

membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli. Setelah itu dalam 

kelompok ahli siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah. Kemudian kembali 

lagi ke kelompok awal/ asal untuk menjelaskan materi yang sudah mereka 

diskusikan. Tiap tim ahli kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas, kemdian guru bersama siswa membahas materi yang telah dipresentasikan. 

Setelah itu penutup berupa kesimpulan. 

 Sejalan dengan Rusman, Wardani, Naniek Sulistya (2010:34) menuliskan 

langkah- langkah model pembelajaran jigsaw sebagai berikut: 

a. Siswa dikelompokkan kedalam 4 anggota tim 

b. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 

c. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 

d. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/ subbab 

yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan subbab mereka 
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e. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli anggota kembali ke kelompok 

asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab 

yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan 

seksama 

f. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

g. Guru memberi evaluasi 

h. Penutup 

Sepaham dengan Rusman, langkah- langkah dalam pembelajaran jigsaw 

menurut Naniek Sulistya Wardani diawali dengan pembagian kelompok, setelah 

itu setiap siswa dalam satu kelompok diberikan materi yang berbeda- beda. 

Kemudian siswa yang mendapat materi yang sama berkumpul dengan kelompok 

lain yang sama materinya kemudian membentuk kelompok baru yang disebut 

kelompok ahli. Setelah itu dalam kelompok ahli siswa berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. Kemudian kembali lagi ke kelompok awal/ asal untuk 

menjelaskan materi yang sudah mereka diskusikan. Tiap tim ahli kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemdian guru bersama siswa 

membahas materi yang telah dipresentasikan. Setelah itu penutup berupa 

kesimpulan. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan langkah- 

langkah model pembelajaran jigsaw sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang dinamakan kelompok asal. 

2. Setiap kelompok dibagikan materi yang berbeda- beda 

3. Anggota dari setiap kelompok mencari teman yang berasal dari 

kelompok lain yang mendapat materi yang sama dan membentuk 

kelompok baru yang disebut kelompok baru. 

4. Setelah berkumpul dikelompok ahli anggota tiap- tiap kelompok 

kemudian mempelajari materi yang telah diperoleh  

5. Anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk 

menjelaskan materi yang telah didiskusikan dalam kelompok ahli 

6. Pembahasan 

7. Guru memberikan evaluasi 

8. Penutup  
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Pendekatan Inkuiri Melalui Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pendekatan inkuiri adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berfikir secara kritis, analisis, serta ilmiah yang melibatkan siswa 

untuk mencari informasi, melakukan penyelidikan, dan menemukan sendiri 

jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Dalam pembelajaran inkuiri 

pembelajaran lebih menekankan pada proses berpikir siswa untuk menemukan 

sendiri jawaban dari sebuah masalah sehingga siswa dituntut untuk berpikir 

secara aktif. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw didasari oleh diskusi kelompok 

yang disebut dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan sebuah materi untuk 

dijelaskan kembali kekelompok asal mereka masing- masing. Kemudian 

mereka secara bergantian menjelaskan materi mereka masing- masing. 

 Pendekatan inkuiri dikombinasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif supaya pembelajaran siswa di kelas lebih bervariasi dan tidak 

monoton, selain itu siswa dapat aktif secara maksimal dalam berpikir kritis 

untuk menemukan sendiri jawaban dari sebuah masalah. Siswa dapat bertukar 

pendapat dengan siswa lain dalam kelompok ahli. 

Pendekatan inkuiri yang dilakukan melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw terutama pada tahap diskusi kelompok. Dalam materi 

diskusi tersebut dipaparkan sebuah topik untuk dipecahkan dalam suatu 

kelompok. 

Adapun langkah- langkah implementasi pendekatan pembelajaran 

inkuiri melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut: 

1. Siswa menjadi 5 kelompok dengan masing- masing kelompok 

beranggotakan 6 siswa yang disebut kelompok asal 

2. Siswa dibagikan materi 

3. Siswa berkumpul dengan kelompok lain dengan materi yang sama yang 

disebut kelompok ahli 

4. Siswa bersama kelompok ahli mengidentifikasi masalah 

5. Siswa bersama kelompok ahli merumuskan masalah 

6. Siswa bersama kelompok ahli merumuskan hipotesis 
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7. Siswa bersama kelompok ahli mengumpulkan data 

8. Siswa bersama kelompok ahli menguji hipotesis 

9. Siswa bersama kelompok ahli merumuskan kesimpulan 

10. Siswa bersama kelompok ahli membuat laporan 

11. Anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan 

hasil diskusinya dengan kelompok ahli secara bergantian 

12. Siswa membuat kesimpulan keseluruhan dari materi 

 

2.1.2. Unjuk Kerja 

 Menurut M. Sholeh Sahid dalam bukunya yang berjudul “Standar Mutu 

Penilaian Dalam Kelas” menjelaskan bahwa penilaian unjuk kerja adalah yaitu  

merupakan penilaian yang dilakukan dengan  mengamati kegiatan atau kinerja 

siswa dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes 

tertulis karena bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan siswa yang 

sebenarnya. Semakin banyak guru mengamati unjuk kerja yang dilakukan siswa, 

semakin reliable hasil penilaian kemampuan siswa.  

Penilaian dengan cara ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa 

dalam penyajian lisan (ketrampilan berbicara, berpidato, baca puisi, berdiskusi 

dan sebagainya), sehingga guru lebih mudah menilai siswa benar- benar 

memahami tentang materi atau tidak. Semakin banyak observer maka semakin 

reliabel penilaian kemampuan siswa. 

Sejalan dengan pemikiran M.Sholeh, Denilson (1998:1 dalam M.Sholeh) 

juga mengemukakan bahwa penilaian unjuk kerja adalah penilaian belajar siswa 

yang meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, produk, atau sikap kecuali 

bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar- salah, atau jawaban singkat.  

Penilaian unjuk kerja merupakan bentuk penilaian yang berbentuk tulisan, 

produk, dan sikap. Tetapi soal pilihan ganda, menjodohkan, benar – salah tidak 

termasuk dalam penilaian unjuk kerja karena tidak menilai siswa secara langsung. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa unjuk kerja adalah suatu 

penilaian/pengukuran yang dilakukan melalui pengamatan aktivitas peserta didik 

dalam melakukan sesuatu yang berupa tingkah laku atau interaksinya seperti 

berbicara, berpidato, membaca puisi, dan berdiskusi; kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah dalam kelompok; partisipasi peserta didik dalam 

diskusi; ketrampilan menari; ketrampilan memainkan alat musik; kemampuan 

berolahraga; ketrampilan menggunakan peralatan laboratorium; praktek sholat, 

bermain peran, bernyanyi, dan ketrampilan mengoperasikan suatu alat (Wardani, 

Naniek Sulistya, dkk, 2010:73). 
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Unjuk kerja siswa dapat diukur dengan mengamati aktivitas siswa, 

misalnya tingkah laku dan interaksinya dengan siswa lain.misalnya berbicara, 

menulis, berdiskusi, serta ketrampilan yang lainnya yang menunjang proses 

belajar mengajar. 

Beberapa teori yang telah dipaparkan oleh para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa unjuk kerja adalah suatu penilaian yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa ketika siswa melakukan interaksi, 

baik interaksi dengan teman maupun berinteraksi dengan lingkungan sehingga 

guru dapat menarik suatu kesimpulan tentang kemampuan yang dimiliki siswa 

dengan melihat aktivitasnya berdasarkan kriteria yang telah dibuat guru. 

Asesmen ini menuntut siswa untuk lebih menghasilkan sesuatu, daripada 

memilih suatu respon atau jawaban. Oleh karena itu, siswa harus aktif 

melaksanakan tugas-tugas yang komplek dan signifikan, serta menggunakan 

pengetahuan dan ketrampilan yang relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

realistic dan autentik. Jadi asesmen kinerja atau asesmen unjuk kerja ini 

memadukan sifat-sifat yang ada baik pada asesmen alternatif maupun asesmen 

autentik. 

Penerapan penilaian unjuk kerja membutuhkan waktu yang lama sehingga 

guru disarankan merancang dengan cermat. Penilaian ini dapat sering digunakan 

jika guru dapat mengelola waktu dengan efisien. walaupun penilaian dengan 

menggunakan tes konvensional sama pentingnya dan tetap harus dilakukan.  

Untuk lebih menyiapkan diri, maka guru harus mengetahui lebih banyak 

tentang instrumen unjuk kerja yang baik. Dalam instrumen unjuk kerja yang baik, 

sebaiknya harus termuat hal-hal berikut ini : pertama, instrumennya harus autentik 

dan menarik. Karena itu, di dalam instrumen harus melibatkan siswa denga situasi 

yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk melakukan yang terbaik. 

Kedua, instumen unjuk kerja yang baik adalah instrumen yang mampu 

mendapatkan penilaian dari diri siswa itu sendiri. Ketiga, instrumen tersebut harus 

berisi petunjuk yang jelas.  

1. Teknik penyusunan instrument asesmen kinerja atau unjuk kerja 



17 
 

Teknik atau langkah-langkah penyusunan instrument asesmen unjuk 

kerja adalah : 

a. Identifikasi semua kegiatan yang berpengaruh pada hasil akhir yang 

terbaik,  

b. Merumuskan perilaku kemampuan yang hendak dicapai untuk 

menyelesaikan tugas, 

c. Menentukan kriteria kemampuan yang akan diukur dan dapat 

diobservasi, 

d. Merumuskan definisi operasional kriteria kemampuan yang diukur 

dan diamati (observable), 

e. Mengurutkan kriteria kemampuan yang diukur berdasarkan urutan 

yang diamati 

f. Jika memungkinkan periksa kembali instrumen tersebut dan 

bandingkan dengan kriteria kemampuan yang sudah dibuat 

sebelumnya oleh orang lain di lapangan.  

Untuk mengakses kualitas menyeluruh pekerjaan peserta didik digunakan 

rubrik. Setelah peserta didik menyelesaikan sejumlah produk, peserta didik 

diminta untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri, yakni bagaimana peserta 

didik dapat menyelesiakan salah satutugas produk tersebut, dengan mengacu 

perangkat standar kualitas produk itu. Peserta didik diminta untuk menetapkan 

skor rubrik dan menjelaskan alasan pemilihan penetapan skor tersebut. 

Rubrik adalah suatu pedoman penskoran yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kemahiran peserta didik dalam mengerjakan tugas. Rubrik 

juga digunakan untuk menilai pekerjaan peserta didik.  

 

2.1.3. Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

 IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/ MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai (KTSP Standar Isi 
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2006). Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global setelah mengalami perubahan setiap saat. Oleh 

karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi social masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata Pelajaran IPS di SD berfungsi untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan social yang berguna yang dapat  diterapkan dalam kehidupan sehari- 

hari. Pendidikan IPS bertujuan untuk membina anak didik menjadi warga Negara 

yang baik, yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian social yang 

berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan Negara (Nursid 

Sumaatmadja, 2002:10). 

Dalam kurikulum IPS (2006) untuk tingkat SD menyatakan bahwa: 

a. Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

c. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta 

berbagai keahlian. 

d. Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, 

dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian 

kehidupannya yang tidak terpisahkan. 

e. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan 

 Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD meliputi aspek- aspek sebagai 

berikut (KTSP Standar Isi 2006) : 

a. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

b. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

c. Sistem Sosial dan Budaya 
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d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

Materi yang disajikan dalam pengajaran IPS (Kurikulum IPS, 2006) untuk 

tingkat SD adalah sebagai berikut : 

a. Bahan untuk kelas I ialah tentang kehidupan di rumah dan sekitarnya 

yang menyangkut hubungan sosial. Termasuk kekeluargaan, sopan-

santun, kegotongroyongan, tanggungjawab dan tata tertib di jalan, 

sekolah dan sekitarnya, hari besar agama, proklamasi, dan lain 

sebagainya. 

b. Di kelas II mengenai kehidupan desa, kota, tertib lalu lintas, arah, 

waktu sehari, ceritera rakyat, dan ceritera pahlawan. 

c. Di kelas III mempelajari keadaan penjuru angin, kecamatan, petilasan 

di tempat, pemerintahan, dan tokoh daerah. 

d. Kelas IV sudah mempelajari seluruh tanah air, termasuk propinsi-

propinsi. Tokoh-tokoh proklamasi dan pemerintahan daerah. 

e. Kelas V tentang tanah air diteruskan. Negara tetangga sudah dipelajari 

secara sistematik. Yang lainnya ialah sejarah Pergerakan Nasional, 

proklamasi dan sesudahnya. Masalah sosial dan pancasila dikaji pula. 

f. Kelas VI sudah lebih meluas walaupun tanah air tetap dikaji. 

Pengenalan negara tetangga diteruskan. Bahan belajar lain ialah 

migrasi, pembangunan nasional, asal usul bangsa, perjuangan 

mempertahankan dan memelihara tanah air, PBB dan dunia. 

Jadi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar adalah program yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Penanaman 

konsep-konsep IPS di SD dengan benar dan tepat akan berpengaruh terhadap 

penguasaan materi IPS ditingkat selanjutnya 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi (SK) adalah pencapaian tujuan mata pelajaran yang 

dimiliki oleh peserta didik yang standard an dirinci ke dalam kompetensi dasar 
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(KD). Kompetensi dasar ini merupakan standar minimum yang secara nasional 

harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum 

disetiap satuan pendidikan. Secara rinci SK dan KD untuk mata pelajaran IPS 

yang ditujukan untuk siswa kelas 4 SD disajikan melalui tabel berikut ini (KTSP, 

2006): 

Tabel 2.1 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas 4 Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2) Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi 

2.1Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahnya 

2.2Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

2.3Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

2.4Mengenal permasalahan sosial 

daerahnya. 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi  

Kompetensi Dasar : 

 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

 alam dan potensi lain di daerahnya 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Bunga Apriliana (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar 

IPS Bagi Siswa Kelas V SD Negeri I Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2011/ 2012” menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhaddap hasil 



21 
 

belajar IPS bagi siswa kelas V SD Negeri I Genengsari kecamatan Toroh 

kabupaten Grobogan semester II tahun pelajaran 2011/ 2012. Nilai rata- rata 

hitung pretest sebesar 58,80 dan nilai rata- rata hitung posttest sebesar 80,20. 

Berarti hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw mempunyai rata- rata hitung lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihan : 

dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, meningkatkan motivasi dan 

daya tarik siswa terhadap pembelajaran terutama mata pelajaran IPS. Kelemahan : 

waktu yang relative singkat membuat penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw kurang maksimal.  

Mohamad Agus Triyanto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Jigsaw Bagi Siswa 

Kelas IV Di SD Negeri Bergaskidul Kabupaten Semarang Pada Semester II Tahun 

Ajaran 20011/ 2012” menyimpulkan bahwa hasil penelitian pada siklus 1 dan 

siklus 2 baik dalam kategori baik. Hal ini terlihat bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar. Sebelum dilakukan tindakan hasil belajar mata pelajaran IPS 

mencapai ketuntasan sebesar  22 %, kemudian setelah mendapat tindakan 

mencapai 73 % pada siklus 1, dan pada siklus 2 ketuntasan mencapai 93 %. 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa apabila menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw maka hasil belajar IPS bagi siswa kelas IV di SD Negeri Bergaskidul 01 

semester 2 tahun ajaran 2011/ 2012 akan meningkat. Kelebihan : siswa menjadi 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS. Kelemahan : karena model 

pembelajaran berkelompok maka guru harus lebih meningkatkan penguasaan 

kelas. Cara mengatasi: dalam proses diskusi siswa lebih diaktifkan lagi jadi 

suasana kelas menjadi lebih kondusif. 

 Apriliani Titik (2012) dalam penelitiannya yang berjudul ”Upaya 

Penggunaan Pendekatan Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan Mendeskripsi 

Secara Tertulis Tema Hewan dan Tumbuhan Siswa Kelas II SDN 1 Muncar 

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Semester 2 Tahun 2011/2012”. 

Dalam hasil penelitiannya terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa dari setiap 

siklus. Peningkatan keterampilan mendeskripsi secara tertulis tema hewan dan 
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tumbuhan siswa kelas II dapat dilihat melalui peningkatan ketuntasan belajar 

dengan KKM yaitu ≥ 70, yakni dari 18,92% pada pra siklus, meningkat menjadi 

81,08 % pada siklus 1 dan 97,30% pada siklus 2. Terjadi peningkatan rata-rata 

kelas dari 55,03 pada pra siklus, meningkat menjadi 76,68 pada siklus 1 dan 

menjadi 84,33% pada siklus 2. Peningkatan skor minimal dari 32 pada pra siklus, 

menjadi 62 pada siklus 1, dan menjadi 69 pada siklus 2. Peningkatan skor 

maksimal dari 76 pada pra siklus, menjadi 88 pada siklus I, dan menjadi 92 pada 

siklus II. Kelebihan yang dicapai dari penelitian ini adalah siswa mampu 

mendeskripsikan tema hewan dan tumbuhan dengan berfikir kritis, guru juga bisa 

menjadi fasilitator yang baik bagi siswa karena siswa yang bingung 

mendeskripsikan hewan dan tumbuhan dibimbing secara penuh sehingga siswa 

berhasil dan tuntas kkm. Sedangkan kelemahannya pada siswa yang memiliki 

kemampuan membaca dan berfikir rendah akan mengalami kesulitan untuk 

menjelaskan materi. Penelitian ini akan mengatasi masalah tersebut. 

 Siti Maimunah (2012) dengan judul ‘’Penggunaan Pendekatan Inkuiri 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Afektif dan Kognitif Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas V SD Negeri Bansari Semester II Tahun Ajaran 2011 / 2012’’ penelitian ini 

dilakukan di  SD Negeri Bansari Hasil belajar siswa rata-rata masih tergolong 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil pratindakan,yaitu 66,78. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan pembelajaran IPA 

dengan menerapkan pendekatan inkuiri melalui penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

dengan menerapkan pendekatan inkuiri pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SD N 

Bansari. Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Langkah 

penelitian tindakan kelas ini meliputi 2 siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN 1 Badegan Kabupaten Ponorogo sebanyak 27 siswa. Instrument 

yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri atas soal evaluasi untuk 

mengukur hasil belajar siswa serta lembar observasi untuk mengukur keaktifan 

siswa dengan penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat perolehan skor pada 
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pembelajaran siklus I, keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat kekategori 

tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai 81,99 dengan pencapaian 

ketuntasan belajar sebanyak 85,19 %. Selanjutnya pada siklus II, terjadi 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata 

84,73 dengan pencapaian ketuntasan 100 %. Kelebihan pada penelitian ini, 

penelitian ini sudah dapat meningkatkan hasil belajar siswa, namun pendekatan 

pembelajaran ini dapat dikolaborasi dengan metode atau pembelajaran yang 

variatif contohnya jigsaw, sehingga keaktifan siswa dapat lebih meningkat lagi.   

Hasil penelitian yang selanjutnya oleh I Wayan Sadia dalam penelitian 

yang berjudul “ Pengembangan Instrumen Penilaian Unjuk Kerja Penelitian 

Ilmiah dan Kegiatan Laboratorium. Rumpun Pembelajaran Sains”. Nyoman 

Dantes, dan I Wayan Subagia Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha. Penelitian ini difokuskan pada penyusunan instrumen penilaian berbasis 

kelas (PBK) yang meliputi (1) penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah, dan (2) 

penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium dan pengujian validitas serta 

efektivitas instrumen dalam skala regional. Langkah pengujian intrumen penilaian 

diawali dengan pengujian oleh tim pakar guna memperoleh justifikasi konseptual 

dengan melibatkan tiga orang akar pendidikan Sains. Selanjutnya naskah intrumen 

penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan penilaian unjuk kerja kegiatan 

laboratorium yang telah direvisi berdasarkan masukan tim pakar, divalidasi lagi 

dengan melibatkan 20 orang guru Sains (praktisi) guna memperoleh justifikasi 

kecocokan indikator dan kecocokan rubrik penskoran, serta efektivitas instrumen 

secara empirik. Hasil analisis data menunjukkan (1) Ada beberapa tahapan yang 

perlu dilalui dalam penyusunan rubrik penskoran dan format penilaian, yaitu (a) 

mencermati dan menganalisis kompetensi yang akan diukur ketercapaiannya, (b) 

menjabarkan kompetensi dasar ke dalam beberapa indikator, (c) melakukan 

seleksi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang bersesuaian dengan 

masing-masing indikator, (d) menulis naskah dan format penilaian; (2) Hasil 

analisis data uji pakar menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen 

penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah 0,978, dan koefisien reliabilitas penilaian 

unjuk kerja kegiatan laboratorium adalah 1,00. Hal ini berarti bahwa instrumen 
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penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan penilaian unjuk kerja kegiatan 

laboratorium secara konseptual sudah layak untuk digunakan; (3) Hasil  analisis 

data uji  empirik dengan  melibatkan  20 orang  guru  Sains sebagai praktisi, 

menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden menyatakan indikator dan rubrik 

pemberian skornya cocok, demikian juga untuk penilaian unjuk kerja kegiatan 

laboratorium; dan (4) Unjuk kerja siswa dalam penelitian ilmiah maupun dalam 

kegiatan laboratorium berkategori baik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, 

perangkat penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan penilaian unjuk kerja 

kegiatan laboratorium agar digunakan oleh para guru Sains dalam proses 

pembelajaran.  Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilaksakan diatas 

maka penelitian ini akan menggunakan intrumen penilaian unjuk kerja. 

Berdasarkan pengembangan diatas instrumen penilaian unjuk kerja layak 

digunakan karena cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

Berdasarkan analisis judul yang pernah digunakan di atas bahwa dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri dengan model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dengan analisis tersebut 

maka akan diadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan inkuiri dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebagai usaha meningkatkan unjuk 

kerja siswa mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD N 1 Kaligentong Ampel Boyolali 

semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  

Pembelajaran IPS menggunakan pendekatan inkuiri dengan model 

pembelajaran jigsaw sangat memungkinkan siswa dapat terlibat langsung dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga siswa lebih tertarik dengan mata 

pelajaran IPS. Selain itu, dengan model pembelajaran jigsaw siswa terlibat aktif 

pada proses pembelajaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas 

interaksi dan komunikasi yang berkualitas.  

Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang tepat, akan 

mengurangi kondisi monoton bagi siswa. Salah satu yang bisa digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran IPS adalah dengan menggunakan model pembelajaran 
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jigsaw. Dalam model pembelajaran jigsaw siswa tidak hanya belajar menerima 

apa yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan dapat belajar 

dari siswa lain serta mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa lain.    

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pendekatan pembelajaran 

inkuiri dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran 

IPS pada dasarnya adalah untuk mengetahui terdapat atau tidak pengaruh 

penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap unjuk kerja siswa kelas 4 SD N 1 Kaligentong 

Ampel Boyolali semester 2 tahun ajaran 2012/ 2013. Adapun skema kerangka 

berfikir sebagai berikut:  
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KELOMPOK   AHLI 

KELOMPOK    ASAL 

C1, 

C2, 

C3 

D1, 

D2, 

D3 

E1, 

E2, 

E3 

F1, 

F2, 

F3 

G1, 

G2, 

G3 

A1, B1, C1, D1, E1, F1, 

G1, H1, I1, J1 

A2, B2, C2, D2, E2, F2, 

G2, H2, I2, J2 

F 
G 

H I J 

I1, 

I2, 

I3 

H1, 

H2, 

H3 

J1, 

J2, 

J3 

A1, 

A2, 

A3 

B1, 

B2, 

B3  

Hasil belajar :  < KKM(≥70) 

Pembelajaran melalui pendekatan inkuiri 

dengan jigsaw 

Pembelajaran konvensional 

Metode : Ceramah  

Guru menjelaskan materi dengan membaca didepan 

kelas 

 

Siswa : 

diam mendengarkan, 

bermain sendiri, mengantuk 

Proses Belajar Mengajar IPS 

KD : 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya 

 

A B 
C D 

E 

Rubrik unjuk kerja presentasi 

Orientasi: mengobservasi 

merumuskan masalah 

membuat rekomendasi 
 

membuat kesimpulan 
 

menganalisis data 
 

merumuskan hipotesis 
 

menguji hipotesis 
 

mengumpulkan data 
 

membuat laporan 
 

Rubrik unjuk kerja mengobservasi 

 

Rubrik unjuk kerja merumuskan hipotesis 

 

Rubrik unjuk kerja mengumpulkan data 

 

Rubrik unjuk kerja menganalisis data 

 

Rubrik unjuk kerja menguji hipotesis 

 

Rubrik unjuk kerja mmembuat kesimpulan 

 

Rubrik unjuk kerja membuat rekomendasi 

 

Rubrik unjuk kerja membuat laporan 

 

Rubrik unjuk kerja merumuskan masalah 

 

presentasi 

Gambar 2.1 Skema alur berpikir pembelajaran IPS melalui Pendekatan Inkuiri 

dengan Jigsaw 

 

A3, B3, C3, D3, E3, F3, 

G3, H3, I3, J3 

2 
1 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: apabila pembelajaran menerapkan pendekatan 

pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw maka 

unjuk kerja siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SD N 1 Kaligentong Ampel 

Boyolali semester 2 tahun ajaran 2012/ 2013 akan meningkat. 

 

 

 


