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ABSTRAK 

PENINGKATAN  HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL  (IPS)   MELALUI PENERAPAN STRATEGI  

JIGSAW LEARNING PESERTA DIDIK  KELAS IV  SDN 1GUNUNG  

TIGA  KECAMATAN ULU BELU  KABUPATENTANGGAMUS  

 TAHUN AJARAN 2016-2017  

OLEH 

Yeni Istiqomah 

 

Dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu 

Kabupaten Tanggamus. Guru selama ini menjelaskan pembelajaran menggunakan 

strategi pempelajaran langsung (direct instruction). Belum pernah menggunakan strategi 

jigsaw learning, kurangnya guru memanfaatkan strategi pembelajaran dikelas 

berpengaruh kepada hasil belajar peserta didik, dari 24 peserta didik yang tuntas 5 

peserta didik (20,8%) dan yang tidak tuntas 19 peserta didik (79,2%). Dengan kondisi 

diatas memotivasi peneliti untuk mencari solusi dengan menerapkan strategi jigsaw 

learning, adapun rumusan masalah yang di ajukan adalah “ Apakah peningkatan hasil 

belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat di tingkatkan melalui 

penerapan Strategi Jigsaw Learning peserta didik kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?”  

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua 

siklus. yang tahapannya meliputi : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Sabjek penelitian ini adalah Peserta didik kelas  IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. adapun tujuan penelitian ini agar guru 

dapat menerapkan strategi yang bervariasi seperti strategi jigsaw learning yang mana 

pembelajarannya membuat peserta didik senang dalam belajar. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi/pengamatan, tes, wawancara dan dokumentasi.   

Hasil penelitian ini menunjukan hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan. bahwa sebelum digunakan strategi jigsaw learning  hasil belajar peserta 

didik kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yang 

tuntas 5 peserta didik (20,8%) sedangkan yang tidak tuntas 19 peserta didik (79,2%). 

Setelah menggunakan strategi jigsaw learning ada peningkatan dari  Siklus I pertemuan 

II terlihat ada 15 peserta didik yang tuntasan (62,5%) sedangkan yang belum mencapai 

ketuntasan 9 peserta didik (29,16%), Siklus  II  hasil belajar peserta didik yang tuntasan 

20 peserta didik (83,33%). sedangkan yang belum tuntas 4 peserta didik (16,66 %). 

Dengan demikian terjadi peningkatan 5 peserta didik yang tuntas (20,8%) sampai 

dengan 20 peserta didik yang mencapai ketuntasan (83,33%) jadi keseluruhan peserta 

didik yang mencapai ketuntasan 15 pserta didik (62,5%).  

ke simpulkan bahwa peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dapat di 

tingkatkan melalui penerapan Strategi Jigsaw Learning peserta didik kelas IV SDN I 

Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2017. 

 

Kata kunci: strategi jigasaw learning hasil belajar  
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MOTTO 

                                  

              

Artinya Dialah yang mengutus seorang Rosul kepada kaum yang buta huruf dari 

kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, 

mensucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmahnya 

(sunnah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata 

(Surat Al-Jumuah: 2)
1
 

                                                             
1 Al- Qur`an & Terjemah, h. 553. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Istilah pendidikan IPS pertama kali digunakan di  Amerika Serikat ( AS ) pada 

tahun 1913 mengadopsi nama lembaga social studies yang mengembangkan 

kurikulum di Amerika Serikat.
1
 Adapun social stadies yang paling berpengaruh 

hingga akhir abad ke-20 adalah definisi yang dikemukakan oleh Edgar Wesley pada 

tahun 1937, definisi ini menjadi lebih popular saat itu karena dijadikan definisi 

“resmi” social studies.
2
 Kemudian di Indonesia mulai di gunakan secara resmi pada 

tahun 1975 dan di Indonesia di sebut dengan istilah ilmu pengetahuan social dengan 

mengacu kurikulum di Amerika Serikat. Tujuan dari  pembelajaran IPS itu adalah 

untuk menjadi warga Negara yang baik dan benar.
3
 

  Untuk mengwujudkan menjadi warga Negara yang baik dan benar maka 

melalui proses sistem pembelajaran. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan 

ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya pada anak sekolah 

dasar. Ilmu pengetahuan sosial bukan merupakan gambaran ilmu pengetahuan yang 

berbasis isu, namun kajian ilmu IPS perlu untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan 

                                                             
1 Trianto. Model Pembelajaran Terpadu,(Jakarta: Pt Bumi Aksara,2012). h.172 
2
Sapriya.PendidikanIPS,(KonsepDanPembelajaran),(Bandung:PtRemajaRosdakarya,2015).h. 

9 
3
  Ibid, h. 7 
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fakta dan data yang dikemukan dalam berbagai sumber.
4
 Ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi. Ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum, dan budaya).
5
 

  Berawal dari pemikiran di atas, sebagaimana dalam Al-Qur’an yang tertuang 

dalam Al-Qur’an Surat  Thaaha ayat 114 

  (Q.S, Thaaha, ayat 114) َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما

 

Artinya :  “Dan katakanlah (wahai Nabi Muhammad) tambahkanlah ilmu kepadaku.” 

(Thaaha : 114)
6
 

           Dari ayat tersebut, dapat dipahami makna aspek pendidikan bahwa seorang 

guru hendaknya, menyampaika pembelajaran kepada peserta didiknya. Dalam hal ini 

menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai fasilitator. Peran tersebut 

dilakukan agar peserta didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan, 

masyarakat bangsa neraga dan agamanya. Dan mengarahkannya untuk tidak 

mempelajari sesuatu jika guru mengetahui bahwa potensi peserta didiknya tidak 

sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya. 

                                                             
4
Ahmad Susanto, pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar, (Jakarta: kencana,2014) 

,h.33. 
5 Ibid,  h,171 
6 Departemen Agama RI, Al- Qur`an & Terjemah, (Bogor: Ditugu Bogor, 2007), h. 456. 
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Pembeljaran IPS diharapkan dapat menyiapkan anggota masyarakat di masa 

yang akan dating, mampu bertindak secara efektif. Nilai-nilai yang wajib 

dikembangkan dalam pembelajaran IPS, yaitu: nilai-nilai endukatif, praktis, teoritis, 

filsafat dan kebutuhan.
7
 Jadi, hakikat pendidikan IPS itu hendaknya dikembangkan 

berdasarkan realita kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga 

dapat membina warga Negara yang baik yang mampu memahami dan menelaah 

secara kritis kehidupan sosial di sekitarnya, serta mampu secara aktif berpartisipasi 

dalam lingkungan kehidupan, di lingkungan keluarga baik di masyarakat, maupun 

Negara. 

Upaya guru untuk mengatasi kondisi pembelajaran yang ada di dalam kelas 

sehingga bisa mencapai suatu keberhasilan dalam belajar dan bisa mencapai suatu 

KKM yang telah ditentukan, disini keberhasilan belajar tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Dalam hal ini diperlukan guru yang 

kreatif yang dapat membuat pembelajaran atau proses belajar menjadi lebih menarik 

dan disukai oleh peserta didik. Agar bisa mencapai suatu pembelajaran yang baik 

maka diperlukan susunan kelas dan direncanakan, dibangun sedemikian rupa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat memperoleh 

kesempatan untuk beriteraksi satu sama lain sehingga pada waktunya peserta didik 

dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

                                                             
7
Rudy Gunawan, Pendidikan IPS (Filosofi,KonsepDanAplikasi),(Bandung : Alfabeta,2013),h, 

139 
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Menurut Degeng Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam 

melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor, sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya selain dilihat dari 

segi kuantitas juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah. 
8
 selain itu, banyak 

penelitian membuktikan bahwa belajar dengan teman yang sebaya lebih efektif. 

Salah satu strategi pembelajaran jigsaw learning yang berkembang saat ini 

adalah pembelajaran cooperative learning.
9
 Cooperative learning merupakan 

kegiatan belajar peserta didik yang dilakukan dengan cara berkelompok. Strategi 

pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaranyang 

telah di rumuskan (sanjaya).
10

 

Menurut pendapat Lie,A. bahwa strategi  pembelajaran jigsaw learning tidak 

sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Sebab ada unsur-unsur dari 

pembelajaran cooperative learning yang membedakannya dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan asal-asalan.
11

 Sedangkan menurut Roger dan David 

Johnson mengatakan bahwa tidak semua belajar kelompok dianggap cooperative 

liarning.
12

  

                                                             
8
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2012), h. 2.  

9
 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta 

Didik,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2013),h.20. 
10

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,(Jakarta: Pt 

Rajagrafindo Persada,2013),h.203. 
11

 Tukiran Taniredja Dkk. Model-Model Pembelajaran Inovatif Dan Efektif,(Bandung: 

Alfabeta,2014),h. 56. 
12

 Ibid .h. 58. 
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Untuk lebih lanjut mengetahui dapat dipahami dari pengertian cooperative 

learning, secara sederhana kata “cooperative” berarti mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok 

satau satu tim. Slavin 
13

 tujuan utama dalam pembelajaran cooperative learning 

adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok dan bersama temannya 

saling menghargai pendapat teman dan memberikan kesempatan kepada teman untuk 

mengeluarkan pendapat mereka secara berkelompok  atau mengemukakan 

gagasannya mereka. 

Dengan kata lain strategi pembelajaran kooperatif  ini sangat kental dengan 

makna kerjasama dan saling menghargai pendapat teman meskipun pendapat setiap 

anggota memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya setiap siswa harus saling membantu dan bekerjasama agar bisa 

memahami suatu materi yang telah di berikan oleh guru. Dalam pembelajaran 

kooperatif ini dikatakan belum berhasil jika salah satu dari kelompok belum berhasil 

atau menguasai materi yang di pelajari.  

Kemudian, bentuk pembelajaran ini menggunakan pendekatan konstruktivis 

atau sama dengan menggunakan metode ceramah dimana dalam pembelajaran ini 

siswa dipandang sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kemampuan untuk 

mempelajari sendiri pengetahuan dengan kemampuan berfikir yang dimiliki peserta 

didik. Dalam hal ini guru hanya berperan selaku motivator dan fasilitator aktifitas 

siswa, mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran kelompok 

                                                             
13

 Isjoni, Op. Cit. h. 22. 
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sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 

antara anggota kelompok serta dapat memotivasi mereka secara bersama-sama untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Terdapat banyak tipe pembelajaran kooperatif yang ada, diantaranya strategi 

jigsaw learning. strategi jigsaw learning  ini dikembangkan oleh Elliot Aronson 

dkk.di Universitas Texas, Kemudian diadaptasi oleh Slavin dkk. Di Universitas John 

Hopkin.
14

 Tipe ini mengkobinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Oleh karena itu, kegiatan pembelajarannya lebih 

meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajarannya dan 

pembelajaran orang lain. Dan peserta didik didalam pembelajaran tipe jigsaw ini di 

tuntut untuk memiliki saling ketergantungan yang positif terhadap teman satu 

kelompok atau satu tim.  

“Ciri khas pada jigsaw learning ini adalah terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan peserta didik dengan kemampuan asal dan latar belakang 

keluarga yang beragam. Kelompok asal adalah gabungan dari beberapa ahli. 

Adapun kelompok ahli, yaitu kelompok peserta didik yang terdiri atas anggota 

kelompok asal yang berbeda, yang di tugaskan untuk memmahami dan 

mempelajari tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya, kemudian 

menjelaskan kepada anggota kelompok asal. Para anggota dari kelompok asal 

yang berbeda, bertemu dengan topik yang sama dengan kelompok ahli untuk 

mendiskusikan dan membahas materi yang ditugaskan kepada tiap-tiap anggota 

kelompok, serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik tersebut. 

Setelah pembahasan selesai, para kelompok ahli kembali kepada kelompok asal 

dan mengajarkan pada teman sekelompoknya hal-hal yang telah mereka 

dapatkan pada saat pertemuan dengan kelompok ahli”.
15

 

 

                                                             
14

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar. ( Bandung: Pustaka Setia, 2011),h.37. 
15

 ibid, h. 37-38 
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Tujuan utama model pembelajaran cooperative learning adalah agar peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok dengan cara saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya 

dengan memberikan pendapat mereka secara kelompok
16

 

Peneliti terdahulu yang pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategi 

jigsaw learning seperti di lakukan oleh Mau’izah tahun 2013/2014  dengan judul  

“peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi jigsaw learning pada mata pelajaran IPS 

kelas IV di SD Inpres Sintuwu Kecamatan Palolo”,
17

 hal yang sama di ungkapkan oleh 

Nurudin dalam jurnalnya yang berjudul ” Penerapan Strategi Jigsaw Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar peserta didik Dalam Pembelajaran Fiqih Kelas V Mi Al Huda 

Kebosungu Dlingo Bantul tahun ajaran 2013
18

”  dari kedua  hasil penelitian ditemukan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan Strategi  Jigsaw Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Dengan melihat, dari hasil penelitian terdahulu dan berbagai kajian teori yang 

ada strategi jigsaw learning dapat dijadikan alternative untuk mengatasi hasil bejar 

siswa. Dalam konteks ini, proses pembelajaran IPS diharapkan mampu  

meningkatkan hasil belajar peserta didik kearah yang lebih baik dan menimbulkan 

dampak yang lebih baik untuk menjalin hubungan sosial dalam masyarakat dan dapat 

                                                             
16

 Isjoni. Loc. Cit , h. 206. 
17 Mau’izah,” Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi  Jigsaw Learning  Pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas IV Di SD Inpres Sintuwu, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 5 No. 8, Tahun 

2013/2014 
18  Nurudin, ” Penerapan Strategi Jigsaw Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Fiqih Kelas V Mi Al Huda Kebosungu Dlingo Bantul, Jurnal Kreatif Tadulako 

Online Vol. 05 No 07, Tahun 2013 
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berkomunikasi dengan baik terhadap sesama teman baik di sekolah maupun di dalam 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terlihat bahwa proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  guru dalam mengajar menggunakan 

strategi pempelajaran langsung (direct instruction).  Dimana strategi pembelajaran 

langsung ini berpusat paling tinggi terhadap  guru, pada strategi ini termasuk kedalam 

metode ceramah dimana gu berdiri didepan kelas dan menjelaskan materi pelajaran 

yang diberikan. Sementara itu peserta didik diam dan mendengarkan penjelasan guru. 

Dengan suasana demikian, peserta didik cenderung bersikap pasif dan hanya 

menerima begitu saja pembelajaran, sehingga menimbulkan rasa bosan dan jenuh 

peserta didik  untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pada saat guru member tugas 

masih ada peserta didik yang tidak bisa menjawab tugas yang guru berikan adapun 

jawabannya masih asal-asalan.
19

 Kondisi pembelajaran yang demikian menyebabkan 

pencapaian hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Hal tersebut peneliti ketahui 

dari hasil stadi pendahulu yang dilakukan peneliti diperoleh dari dokumen hasil 

belajar guru dimana mayoritas pesrta didik tidak berhasil mencapai batas minimum 

atau nilai KKM IPS yang telah ditetapkan. 

Dengan strategi yang dipakai guru SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu 

Kabupaten Tanggamus selama ini berdampak terhadap hasil belajar peserta didik 

sebagaimana table berikut ini: 

                                                             
19  Hasil Observasisi Awal Di Kelas IV SDN Gunung Tiga Tanggal 23 September 2015 
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Tabel I 

Data Awal Hasil Belajar Peserta Didik Pelajaran IPS  Di Sekolah Dasar  Negeri 1 

Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

NO NAMA SISWA  KKM Nilai Perolehan Tuntas/ Tidak Tuntas 

1 Apit Saipudin 65 60 Tidak tuntas 

2 Arwan Hamid 65 50 Tidak Tuntas 

3 Aldinu Riski Putra 65 64 Tidak tuntas 

4 Bahyudi 65 55 Tidak Tuntas 

5 Ely Puspa Sari 65 60 Tidak Tuntas 

6 Hengki Herdiansah 65 60 Tidak tuntas 

7 Mifta  65 60 Tidak tuntas 

8 Nadia Safitri 65 58 Tidak tuntas 

9 Nofa Hera 65 58 Tidak tuntas 

10 Ningsih  65 50 Tidak tuntas 

11 Pirna Tiara Antisa 65 71 Tuntas 

12 Putrid Ganda Sari 65 63 Tidak Tuntas 

13 Peri Pirnando 65 60 Tidak Tuntas 

14 Paisal Hamyah 65 78 Tuntas 

15 Ribu Emeliya 65 62 Tidak Tuntas 

16 Rahmat Kebat 65 54 Tidak tuntas 

17 Rio Anggara 65 67 Tuntas 

18 Seriyat  65 60 Tidak tuntas 

19 Sabila pinanda 65 78 Tuntas 

20 Siti julailah 65 59 Tidak Tuntas 

21 Septa rahmadani 65 63 Tidak tuntas 

22 Tio Aprindo 65 70 Tuntas 

23 Putri Temulestari 65 61 Tidak Tuntas 

24 Rangga Anggara 65 59 Tidak Tuntas 

Jumlah Peserta Didik Yang 

Tuntas 

5 Peserta didik (20,8 %) 

Jumlah Peserta Didik Yang Tidak 

Tuntas 

19Peserta Didik (79,1 %) 

Sumber : dokumen hasil pembelajar guru, tanggal 22 juli  september 2016 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil belajar dari  24 peserta didik, yang 

memperoleh ketuntasan 5  peserta didik (20,8% ) dan yang tidak tuntas 19 peserta 

didik ( 79,1%)  dengan demikian hasil belajar peserta didik rendah. 
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 Setelah melihat kondisi pembelajaran di atas, peneliti terdorong untuk 

melakukan perbaikan dalam hal ini dengan memberikan tindakan peningkatan hasil 

belajar peserta didik melalui  penerapan strategi jigsaw learning pada pelajaran IPS. 

Dimana penulis memilih strategi jigsaw learning untuk mengatasi permasalahan 

peserta didik kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten 

Tanggamus mata pelajaran IPS. Strategi jigsaw learning mempunyai peranan untuk 

peningkatan hasil belajar peserta didik dalam kelompok. Dengan demikian judul 

penulisan skripsi ini Peningkatan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Melalui Penerapan Strategi Jigsaw Learning Peserta Didik 

Kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 

Ajaran 2016-2017. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan berdasarkan pengamatan di 

SDN I Gunung Tiga Ulu Belu Tanggamus, ada beberapa masalah yang dapat penulis 

identifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPS yang selama ini masih dominasi oleh penggunaan strategi 

pempelajaran langsung (direct instruction) dengan berfokus pada guru subjek 

utama. 

2.  Penerapan strategi pembelajaran langsung (direct instruction) pada mata 

pelajaran IPS tidak relevan dengan materi yang disajikan. 
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3. Masih rendahnya tingkat hasil belajar peserta didik terhadap materi-materi 

pembelajaran IPS yang telah disampaikan guru. 

4. Pencapaian KKM pada Mata Pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus masih dibawah standar KKM. 

C. Batasan masalah 

   Agar pembelajaran ini lebih kognitif dan efektif, terarah dan dapat dikaji maka 

perlu pembatasan masalah dalam hal ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. 

1. Peningkatan hasil belajar IPS di SDN 1 Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu 

Kabupaten Tanggamus Kelas IV. 

2. Penerapan strategi jigsaw learning pada pembelajaran IPS di SDN 1 Gunung 

Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Kelas IV. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut baru lah bisa di ketahui rumusan masalah yaitu: 

Apakah peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

dapat di tingkatkan melalui penerapan Strategi Jigsaw Learning peserta didik kelas 

IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

        Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Guru dapat menerapkan strategi yang bervariasi seperti strategi jigsaw learning 

yang mana pembelajarannya membuat semua peserta didik senang dalam belajar 
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IPS dan dapat peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS  

melalui penerapan strategi jigsaw learning di kelas IV SDN I Gunung Tiga Ulu 

Belu Tanggamus. 

2. Pesrta didik hasil belajar meningkat setelah menggunakan penerapan strategi 

jigsaw learning di kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  penelitian ini adalah 

1. Manfaat Secara Teoritis  

a) Sebagai kontibusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas 

wawasan bagi kajian pendidikan dalam pemahaman tentang 

Meningkatkan Hasil Belajar peserta didik Pada Mata Pelajaran IPS 

Dengan Menggunakan strategi jigsaw learning Kelas IV SD di SDN 1 

Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus. 

b) Menambah konsep baru dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan khususunya 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar peserta didik Pada Mata Pelajaran 

IPS Dengan Menggunakan strategi jigsaw learning Kelas IV SD di 

SDN 1 Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi 

pengembangan wacana ilmu pendidikan, terutama  yang berkaitan 



13 
 

dengan peningkatan hasil belajar peserta didik khususnya mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi Peserta Didik, hasil penelitian dapat meningkatkan hasil dan 

antusias belajar serta memperoleh pengalaman dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi jigsaw learning pada mata 

pelajaran IPS. 

b) Bagi Guru, Dapat dijadikan alternatif pemilihan strategi yang efektif 

untuk peningkatan  hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS.  

c) Bagi Lembaga, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman peneliti 

berkaitan denganpengunaan Strategi Jigsaw Learning dalam mata 

pelajaran IPS. Selain itu, penulis dapat menerapkan serta 

mengembangkan strategi tersebut dalam pembelajaran.  

d) Bagi Sekolah, Untuk membantu sekolah  dalam mengembangkan dan 

menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas yang  akan  menjadi  

percontohan atau model bagi sekolah–sekolah, disamping akan terlahir 

guru–guru yang profesional  berpengalaman dan menjadi kepercayaan 

orang tua masyarakat serta pemerintah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana 

juga mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang 

kognitif, efektif dan psikomotorek
1
. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhir dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

pengajaran dari puncak proses belajar.
2
 Hasil belajar juga merupakan “ perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktipitas belajar”.
3
  

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

belajar adalah“ kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia memberikan 

pengalaman belajarnya”.
4
 Hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara 

keseluruhan yang menjadi indicator kompeStensi dan derajat perubahan prilaku yang 

bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian 

                                                             
1
 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 

h. 15. 
2
 Dimyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Reneka Cipta,2006), h. 3-4. 

3
  Anni Mulyani, Belajar Dan Pembelajaran,( Jakarta: Reneka Cipta, 2006), h. 3-4. 

4
 Nana Sudjana, loc, cit, h,22 
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rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada 

pengalaman langsung.
5
  

Menurut hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan,sikap 

dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik, sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu.
6
  

Berdasarkan pengertian hasil belajar, dapat di simpulkan bahwa  hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang 

telah disampaikan oleh guru dan kemampuan tersebut mencapai aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dan dapat di pahami bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang di miliki oleh peserta didik setelah mengikuti 

aktivitas belajar. 

Hasil belajar dapat kita lihat setelah melalui kegiatan belajar yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan tingkat kemampuan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social yang 

akan dibahas satu materi yaitu tentang sumber daya alam dimana peserta didik dapat 

mengetahui tentang sumber daya alam.  

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau 

pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta didik selama 

                                                             
5
 E.Mulyasa, Strategi Belajar Mengajar,(  Bandung:  Pusat Pustaka Setia, 2008), h.2. 

6
 Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran,( Jakarta:  Bumi Aksara, 2008),h. 10. 
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berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang lazim disebut dengan 

pembelajaran. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Hasil belajar secara garis besarnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (a) pengetahuan 

dan pengertian (kognitif); (b) keterampilan dan kebiasaan(skill); dan (c) sikap dan 

cita-cita (afektif).
7
 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang di peroleh siswa yang 

mencakup rana kognitif,efektif dan psikomotorik, belajar tidak hanya penguasaan 

konsep teori mata pelajaran saja. Tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, 

kesenangan, minat-bakat, penyesuaian social, macam-macam keterampilan, cita-cita, 

keinginan dan harapan. Hal tersebut senada dengan pendapat oemar hamalik.
8
 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori bahwa hasil belajar merupakan 

suatu perubahan yang berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan dan sikap yang di 

peroleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar di gunakan oleh 

guru untuk dijadikan suatu ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu pendidikan. 

Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami pelajaran dengan 

diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik. Maka dari itu penulis 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan harapan model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi 

khusnya pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

                                                             
7
 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar,( Jakarta: Kencana, 

2014),h.1. 
8
 Rusman, pembelajaran tematik terpadu (teori praktik dan penilaian), ( jakarta: rajawali 

pers, 2015). h. 67 
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2. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan berhasil, mengingat 

pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, 

maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang bersifat umum. Menurut Sudjana. 

Kedua kriteria tersebut adalah : 

a. Kreteria ditinjau dari sudut prosesnya. 

Untuk mengukur keberhasilan mengajar dari sudut prosesnya dapat dikaji 

melalui beberapa persoalan dibawah ini: 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajaran dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesunguhan dan tanpa paksaan 

untuk menperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta 

sikap yang dikendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multi media. 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

 

b. Kreteria ditinjau dari hasilnya. 

Keberhasilan belajar dapat dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa 

persoalan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan 

pengajaran ditinjau dari segi hasil atau produk yang di capai siswa: 

1) Apakah hasil belajar yang peroleh siswa dari proses pengajaran Nampak 

dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa?
9
 

 

                                                             
9 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran,( Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012). h. 20-21 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Banyak sudah parah ahli yang mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Ada yang ditijau dari sudut interin anak 

didik dan ada yang meninjau dari sudut ekstern anak didik.
10

  Sedangkan menurut 

syah (2001), dengan merunjuk pada teori belajar kognitif, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar itu di kelompokan ke dalam tiga kategori yaitu faktor internal, 

faktor ekternal, dan faktor pendekatan belajar yang di gunakan. Faktor-faktor ini 

saling berkaitan dan faktor mempengaruhi.
11

 

Untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan”  harus melalui 

proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan di luar 

individu. Oleh karena itu, proses belajar telah terjadi dalam diri seseorang hanya 

dapat disimpulkan dari hasilnya. Sedangkan menurut Noehi Nasution, dkk 

memandang belajar itu bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri. Ada unsure-

unsur lain yang ikut terlibat didalamnya. Yaitu raw input, learning teaching process, 

autput, inviromental input, dan instrumental input.
12

 

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita 

bedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa ), yaitu keadaan/ kondisi jasmani dan 

rohani siswa, 

                                                             
10

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,( Jakarta: Reneka Cipta, 2002),h. 201. 
11

 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu,( Jakarta: Pustaka Cendikia Utama, 2011),h. 22. 
12 Syaipul Bahri Djamarah, Psikolofi Belajar, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 175. 
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2) Faktor eksternal ( faktor dari luar siswa ), yaitu kondisi lingkungan di sekitar 

siswa, 

3) Faktor pendekatan belajar ( approach to learning ), yaitu jenis upaya belajar siswa 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran.
13

 

Foktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu banyak sekali macamnya, untuk 

memudahkan pembicaraan dapat dilakukan klasifikasi demikian: 

1) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih lagi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan dengan catatan bahwa overlapping tetap ada 

yaitu: 

(a) Foktor-faktor non-sosial, dan  

(b) Faktor-faktor sosial 

2) Factor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar, dan inipun dapat lagi 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

(a) Faktor-foktor fisiologis, dan 

(b) Faktor-faktor psikologis.
14

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang bersifat khusus, 

seperti sindrom psikologis berupa learning disability ( kemampuan belajar ). Sindrom 

adalah suatu gejala yang timbul sebagai indicator adanya keabnormalan psikis yang 

menimbulkan kesulitan belajar anak didik. Misalnya: disleksia yaitu keditakmampuan 

dalam belajar membaca, disgrafia yaitu ketidakmampuan menulis, diskalkulia yaitu 

ketidakmampuan belajar matematika.
15

 

Secara umum, hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 

faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik dan faktor eksternal, yaitu faktor-

faktor yang berada di luar diri siswa. Yang tergolong faktor internal ialah: 
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 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2012),h. 145-146. 
14

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan,( Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2001),h.233. 
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1) Faktor fisikologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan 

sebagainya. 

2) Faktor pisikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang meliputi: 

(a) Faktor intelektual terdiri atas:  

(1) Faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat. 

(2) Faktor actual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

(b) Faktor kematangan non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, 

penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor eksternal adalah: 

a) Faktor sosial yang terdiri atas: 

(1) Faktor lingkungan keluarga. 

(2) Faktor lingkungan sekolah. 

(3) Faktor lingkungan masyarakat. 

(4) Faktor kelompok. 

b) Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dan sebagainya. 

c) Faktor fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. 

d) Faktor spiriktual atau lingkungan keagamaan. 

Faktor-faktor tersebut tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak 

langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. 
16

 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa adalah faktor lingkungan dan faktor fisik seperti faktor dirumah 

dan faktor kurangnya minat belajar siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar 

siswa, maka dari itu kita sebagai pendidik harus meningkatkan kemampuan siswa 

agar bisa mencapai hasil belajar yang memuaskan. 
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 Toto Ruhimat Dkk, Kurikulum & Pembelajaran,( Jakarta:  Pt Rajagrafindo Persada, 

2012),h.140-141. 



21 
 

B. Macam-Macam strategi  

1. Strategi Pembelajaran langsung ( direct instruction) 

 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada 

gurunya paling tinggi, dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di 

dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, 

praktek dan latihan secara demonstrasi. 

Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas 

informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. 

 

2. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung ( indirect instruction) 

Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang 

tinggi dalam dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi 

berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak 

langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan 

sumber personal ( resource person). Guru merancang lingkungan belajar, 

memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika memungkinkan 

memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inkuiri. Strategi 

pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, 

non-cetak, dab sumber-sumber manusia. 

3. Strategi pembelajaran Interaktif (interactive instruction) 

Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling 

berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Fellenz (1989) mengemukakan 

bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan 

pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternative dalam 

berpikir. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang 

pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-

bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, 

dan kerja sama siswa secara berpasangan. 

4. Strategi Pembelajaran melalui Pengamalaman ( experiential learning) 

Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif, 

berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi 

belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar, dan bukan hasil belajar. 

Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di 

luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran 

pendapat umum. 
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5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk 

membanggun inisiatif individu, kemudian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah 

pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar 

mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok 

kecil.
17

 

6. Strategi jigsaw learning 

Belajar ala jigsaw (menyusun potongan gambar) Jigsaw adalah teknik 

pertukaran kelompok dengan kelompok  namun ada suatu perbedaan yang penting 

yakni tiap siswa mengajarkan sesuatu. Ini adalah alternatif menarik bila ada 

materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi dan bila bagian-

bagiannya harus diajarkan secara berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu 

yang, bila digabungkan dengan materi yang dipelajari oleh siswa lain , 

membentuk kumpulan pengetahuan atau keterampilan yang padu.
18

 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa macam-macam strategi pembelajaran 

diatas sangat lah berpariasi dalam mengajar dan menyampaikan pembelajaran 

kepada peserta didik, tetapi disini peneliti tertarik untuk menggunkan salah satu 

strategi pembelajaran yang ada yaitu dengan menggunakan strategi jigsaw 

learning, berikut ini penjelasan secara jelas tentang pembelajaran jigsaw learning 

C. Strategi Jigsaw Learning  

1. Pengertian Strategi Jigsaw Learning 

  Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi bisa 

diartikan sebagi pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan 
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  Abdul Majid, Strategi Pembelajaran,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014),h.11-12 
18

 Melvin L. Silbermen, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa, 

2012), h. 180.   
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kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
19

 Strategi 

juga diartikan sebagai pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang 

berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum 

pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu.
20

 

Pembelajaran strategi jigsaw dikategorikan sebagai kelompok pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa 

dalam bentuk kelompok kecil, yang terdiri sampai empat sampai enam orang siswa 

secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan fositif dan 

bertanggung jawab secara mandiri.
21

 

Menurut mel silbermen, jigsaw learning merupakan sebuah teknis yang 

dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik” pertukaran dari 

kelompok ke kelompok” ( group to group exchange ) dengan suatu perbedaan 

penting: setiap peserta didik mengajarkan sesuatu.
22

 

 Belajar ala jigsaw (menyusun potongan gambar) Jigsaw adalah teknik 

pertukaran kelompok dengan kelompok  namun ada suatu perbedaan yang penting 

yakni tiap siswa mengajarkan sesuatu. Ini adalah alternatif menarik bila ada materi 

belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi dan bila bagian-bagiannya harus 
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diajarkan secara berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu yang, bila digabungkan 

dengan materi yang dipelajari oleh siswa lain , membentuk kumpulan pengetahuan 

atau keterampilan yang padu.
23

 

Strategi jigsaw memungkinkan siswa memiliki banyak kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat, dan mengelola informasi yang didapat dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dan anggota kelompok bertanggung jawab atas 

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari, dan dapat 

menyampaikan kepada kelompoknya.
24

 

Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain. Pada model pembelajran jigsaw ini keaktifan siswa sangat 

di butuhkan, dengan di bentuknya kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang 

yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli.
25

  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran 

strategi jigsaw itu sama dengan pembelajaran kooperatif yaitu belajar secaran secara 

kelompok,  kelompok asli dan kelompok ahli, jadi pembelajaran jigsaw sama dengan 

belajar kooperatif. Kooperatif juga di artikan sebagai berikut. 
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Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama diantara siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
26

 

saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada peserta didik ( student oriented) terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang dikemukakan guru dalam mengaktifkan peserta didik, yang tidak 

dapat bekerjasama dengan orang lain, peserta didik yang agresif dan tidak peduli pada 

yang lain. 

Cooperative learning lebih dari sekedar belajar kelompok atau kelompok 

kerja, karena belajar dalam model cooperative learning harus ada “ struktur dorongan 

dan tugas yang bersifat kooperatif”, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi yang efiktif di 

antara anggota kelompok. Slavin.
27

 

Menurut nur, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang 

berhasil yang mengintegrasikan keterampilan social yang bermuatan akademik.
28

 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam 
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kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran layang dirumuskan. 

Pembelajaran koopratif ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruktivitas. Dalam pembelajaran ini, belajar dikatakan belum  

selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran.
29

 

Pembelajaran kooperatif bisa juga digunakan untuk mendorong tujuan-tujuan 

pembelajaran tingkat tinggi. Dan pada dasarnya pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran peningkatan performance peserta didik dalam bentuk belajar kerja 

kooperatif. Kooperatif learning dapat mengubah norma-norma dalam budaya peserta 

didik menjadi orang berprestasi tinggi dalam tugas belajar akademis, juga memiliki 

mutu lain,
30

 

Sedangkan menurut Arends pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu 

tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok 

yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya.
31

 

Pada strategi jigsaw learning, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. 

Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan 

kemampuan asal, dan latarbelakang keluarga yang beragam. Kelompok asal 

merupakan gabungan dari beberapa ahli. Adapun kelompok ahli yaitu kelompok 
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siswa yang terdiri atas anggota kelompok asal yang berbeda, yang ditugaskan untuk 

mempelajari dan mendalami topic tertentu dan menyelesaikan tugas yang 

berhubungan dengan topiknya, kemudian menjelaskan kepada kelompok asal. 
32

 

Model pembelajran kooperatif tipe jigsaw ini apa bilah dilakukan dengan 

benar dan tepat, serta guru sepenuhnya memahami alur dan teknik juga melaksanakan 

tahapan dengan saksama, maka tujuan pembelajaran akan mudah di terima oleh 

siswa.
33

 

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa setiap pelaksaan 

pembelajaran guru harus bisa menentukan strategi atau model pembelajaran seperti 

apa agar bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan, agar 

peserta tidak bosan ataupun jenuh dalam menggikuti proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam pembelajaran IPS ini salah satunya dapat menggunakan strategi 

atau model pembelajaran jigsaw learning.  

1. Langkah –Langkah Penerapan Strategi  Jigsaw Learning 

Model pembelajaran ini adalah model yang cukup memakan waktu dan secara 

teknis siswa harus betul-betul mengerti alur pembelajarannya. Karena jika lupa atau 

tidak mengerti akan membuat model pembelajaran ini menjadi gaduh di dalam 

pelaksanaannya. Adapun Menurut Melvin L. Silberman langkah-langkag penerapan 

strategi  jigsaw learning, yaitu: 
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1) Pilihlah materi belajar yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian. 

Sebuah bagian bisa sependek kalimat atau sepanjang beberapa paragraf. 

2) Hitunglah jumlah bagian yang hendak dipelajari dan jumlah siswa. 

Bagikan secara adil berbagai tugas kepada berbagai kelompok siswa. 

Sebagai contoh, bayangkan sebuah kelas yang terdiri dari 12 siswa. 

Dimisalkan bahwa anda bisa membagi materi pelajaran menjadi tiga 

segmen atau bagian. Anda mungkin selanjutnya dapat membentuk 

kuarter (kelompok empat anggota), dengan memberikan segmen 1, 2 

dan 3 atau kelompok belajar untuk membaca, mendiskusikan, dan 

mempelajari materi yang mereka terima. 

3) Setelah waktu belajar selesai, bentuklah kelompok-kelompok  belajar ala 

jigsaw, kelompok tersebut terdiri dari perwakilan tiap kelompok belajar 

di kelas. Dalam contoh yang baru saja diberikan, anggota dari tiap 

kuarter dapat berhitung mulai dari 1,2,3 dan 4. Kemudian bentuklah 

kelompok belajar jigsaw dengan jumlah yang sama. Hasilnya adalah 

empat kelompok trio. Dalam masing-masing segmen 1, segmen 2, dan 

segmen 3. 

4) Perintahkan anggota kelompok “jigsaw” untuk mengajarkan satu sama 

lain apa yang telah mereka pelajari. 

5) Perintahkan siswa untuk kembali keposisi semula dalam rangka 

membahas pertanyaan yang masih tersisa guna memastikan pemahaman 

yang akurat.
34

 

 

 Jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, guru dapat membentuk “tim ahli” 

(expert group). Setiap anggota yang mendapat bagian atau subtopik yang sama 

berkumpul dengan anggota dari kelompok-kelompok yang mendapat bagian atau 

subtopik tersebut. Kelompok-kelompok ini lalu bekerja sama mempelajari dan 

mengerjakan bagian atau subtopik tersebut. kemudian, masing-masing anggota dari 

kelompok ahli kembali ke kelompoknya yang semula, lalu menjelaskan apa yang 

baru saja dipelajarinya (dari “kelompok ahli”) kepada rekan rekan kelompoknya 

semula.
35
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Langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas mengenai proses pelaksanaan 

strategi jigsaw learning meliputi dari awal guru menyampaikan materi dan 

membagikan kepada peserta didik, yang kemudian peserta didik langsung dibuatkan 

kedalam beberapa kelompok, setiap kelompok memiliki tanggungjawab untuk 

mendiskusikan materi yang telah diberikan guru sebelumnya kemudian setiap 

kelompok juga harus mempertahankan skor penilaian yang diberikan guru dari 

penyampaian materi masing-masing kelompok. Langkah-langkah tersebut dapat 

dilakukan oleh guru dan siswa secara sistematis dan tidak keluar dari peraturan 

pembelajaran yang sesuai. 

1. Kelebihan dan Kelemahan Strategi  Jigsaw Learning 

a. Kelebihan Strategi  Jigsaw Learning 

b. Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, 

kemampuan, dan daya pemecahan masalah menurut kehendaknya 

sendiri. 

c. Hubungan antara guru dan murid berjalan secara seimbang dan 

memungkinkan suasana belajaran menjadi sangat akrab sehingga 

memungkinkan harmonis. 

d. Memotivasi guru untuk lebih aktif dan kreatif. 

e. Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu pendekatan 

kelas, kelompok, dan individual 

b. Kelemahan Strategi  Jigsaw Learning 

a. Jika guru tidak menggingatkan agar siswa selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-

masing, dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan 

diskusi. 

b. Jika anggota kelompoknya kurang akan menimbukan masalah. 

c. Membutukan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan tuang 

belum terkondisikan dengan baik sehingga perlu waktu untuk 

menggubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduan. 
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 Mengenai kelebihan dan kelemahan dari Strategi  Jigsaw Learning  yang telah 

dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Strategi ini mempunyai nilai 

kelebihan yang banyak dan mampu kiranya dilakukan oleh guru dan peserta didik 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya, dimana peserta didik dapat 

bekerja sama, bertanggung jawab serta memahami apa yang disampaikan kelompok 

lain dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Adapun kelemahannya dapat diatasi 

sesuai dengan keadaan dalam pembelajaran masing-masing peserta didik diamampu 

sebaik mungkin oleh guru atau pihak sekolah lainnya. 

D. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS pada jenjang Sekolah Dasar adalah untuk mendidik dan memberibekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

bakat,minat, kemampuan dan lingkungannya, serta sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
36

 Ilmu Pengetahuan Sosial juga membahas 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya.lingkungan masyarakat dimana anak 

didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya.
37

 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan 

                                                             
36 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Disekolah Dasar, ( Jakarta: Kencana, 

2014), h, 36 
37

 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu,Pt Bumi Aksara,Jakarta,2012,h,173 
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dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan 

ekonomi.
38

 Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.(somantri)
39

 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi. Ekonomi, politik, hokum, dan budaya. 

Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum, dan budaya).
40

 

Menurut teori-teori diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sangatlah penting untuk dipelajari apalagi bagi 

anak di sekolah dasar karena ilmu pengetahuan social banyak manfaatnya salah 

satunya adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dan bisa bersosialisasi 

dengan baik terhadap sesame teman dan di lingkungan masyarakat. Maka dari pada 

itu siswa memang benar-benar dituntut untuk mengerti apa itu pembelajaran ilmu 

pengetahuan social bukan sekedar belajar saja tetapi bisa memahami makna dan arti 

dari ilmu pengetahuan social. 

 

                                                             
38

 Rudy Gunawan, Pendidikan IPS (Filosofi, Konsep Dan Aplikasi), 

Alfabeta,Bandung,2013,h, 48 
39

 Sapriya, Pendidikan Ips,Pt Remaja Rosdakarya,Bandung,2015,h,11 
40 Ibid,  h,171 
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2. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS di Kelas IV SD 

Ruang lingkup IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia 

dalam konteks sosial. Oleh karenanya pembelajaran IPS tidak hanya menekankan 

pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk 

mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tentang rasa sosial terhadap lingkungan, 

kepedulian terhadap sesama, disiplin. 

Penerapan nilai-nilai pengetahuan dimulai dari lingkup yang paling kecil, 

misalnya di dalam keluarga sampai pada lingkungan masyarakat. Setiap 

lingkungan akan mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian peserta didik 

atau individu. Keanekaragaman kelompok masyarakat dengan karakternya yang 

berbeda-beda. 

Adapun Ruang lingkup mata pelajaran IPS semester I  di SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dalam kurikulum KTSP berisi pokok-

pokok materi :   

1. Peta Indonesia, dengan materi: mengenal komponen-komponen pada Peta, 

mengenal skala, mengenal arah mata angin, mencari alamat dengan 

petunjuk peta, menggambar Peta Provinsi. 

2. Alam dan Budaya Indonesia, dengan materi: Kenampakan Alam di 

Indonesia, kenudayaan daerah di Indonesia. 

3. Sumber Daya Alam, dengan materi: sumber daya alam, pengelolan 

sumber daya alam, bentuk dan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat. 

4. Keragaman suku bangsa dan budaya, dengan materi: keragaman dan 

kesatuan, keragaman suku bangsa, keragaman budaya, menghargai 

keragaman Suku dan budaya. 
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5. Menghargai Peninggalan sejarah, dengan materi: mempelajari benda 

peninggalan sejarah, bentuk-bentuk peninggalan sejarah, melestarikan 

peninggalan sejarah. 

6. Kepahlawanan dan patriotism, dengan materi: pengertian kepahlawanan 

dan patriotism, para tokoh pahlawan, meneladani sikap kepahlawanan dan 

patriotism.
41

 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi IPS Kelas IV semester 

I yaitu :  

 

Standar 

kompetensi 

 

Kompetesi 

Dasar 

 

Kegiatan pembelajaran 

Indicator pencapaian 

kompetensi 

 

1.1. 

membaca 

peta 

lingkungan 

setempat 

dengan 

mengunakan 

skala 

sederhana 

Membaca 

peta 

Membaca 

peta     

lingkungan 

setempat 

(kabupaten/ko

ta provinsi) 

dengan 

menggunakan 

skala 

sederhana  

 

Membaca lambang/simbol 

peta lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) 

Membaca lambang/simbol dalam 

peta kabupaten/kota dan provinsi 

di lingkungan tempat tinggalnya 

dengan menggunakan skala 

sederhana 

Menjelaskan komponen 

peta  

Menunjukkan tempat-tempat 

penting di kabupaten/kota daerah 

tempat tinggalnya pada peta 

seperti tempat bersejarah, 

pelabuhan laut/udara, dan lain-

lain 

Menghitung jarak kota 

dalam peta dengan jarak 

sebenarnya 

Menunjukkan daerah tempat 

tinggalnya (kabupaten/kota) 

Memperbesar peta provinsi 

dengan menggunakan skala 

sederhana, Memperkecil 

peta provinsi dengan 

menggunakan skala, 

Menunjukkan ibukota dan 

namanya di provinsi tempat                                                  

tinggalnya 

                                                             
41

  Malik Thachir. Ilmu Pengetahuan Sosial  Untuk SD Kelas IV. Jawa Timur: Pt. Tim 

Masmediabuana Pustaka. 2011.h.vii  



34 
 

Menugasi murid 

menunjukkan tempat-

tempat penting, 

Menjelaskan arah mata 

angin pada peta 

Menggambar peta kabupaten/kota 

dan atau provinsi tempat                                               

tinggalnya dengan rnenggunakan 

skala sederhana  

1.2. 

Kenampakan 

alam dan 

keragaman, 

sosial budaya  

 

Mendeskripsi-

kan 

kenampakan 

alam di 

lingkungan 

kabupaten/ko-

ta dan 

propinsi serta 

hubungannya 

dengan 

keragaman 

sosial budaya 

  

Menyebutkan macam-

macam Kenampakan alam  

Mengidentifikasi ciri-ciri dan 

manfaat kenampakan alam  

Menyebutkan ciri-ciri 

kenampakan  

Menunjukkan ciri-ciri sosial dan 

budaya di kabupaten/kota                         

provinsi tempat tinggalny 

Menjelaskan manfaat 

kenampakan alam di 

kabupaten/kota dan 

provinsi  

Menjelaskan keanekaragaman 

sosial di daerahnya 

Menjelaskan penyebab 

terjadinya bencana alam di 

daerah setempat  

Menjelaskan keanekaragaman 

budaya di daerahnya 

Menyebutkan ciri-ciri 

terjadinya suatu peristiwa 

alam  

 

Menunjukkan tempat suku bangsa 

yang ada di daerahnya 

Menunjukkan tempat budaya di 

daerahnya 

1.3. Sumber 

daya alam 

serta 

pemanfaatan- 

untuk 

kegiatan 

ekonomi 

Menunjuk-

kan  jenis dan 

persebaran 

sumber daya 

alam serta 

pemanfaatann

ya untuk 

kegiatan 

ekonomi di 

lingkungan 

setempat 

Berdiskusi tentang sumber 

daya alam  

Mengidentifikasi jenis-jenis 

sumber daya alam dan kaitannya 

dengan kegiatan ekonomi  
Menemutunjukkan dalam 

peta tempat-tempat 

penghasil sumber daya 

alam  
Menggunakan peta setempat 

untuk menunjukkan persebaran 

sumber daya alam  Mencatat jenis-jenis 

sumber daya alam  

Mencatat tempat 

persebaran sumber daya 

alam dan jenis kegiatannya  
Menjelaskanmanfaat sumber daya 

alam yang ada di lingkungan 

setempat  

Menjelaskan bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi di  
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lingkungantempat tinggalnya 

Menunjukkan persebaran 

kegiatan ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 
Menemutunjukkan dalam 

peta tempat penghasil 

persebaran sumber daya  
Membuat daftar tentang kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatannya di 

lingkungan tempat tinggalnya 

  

Menyebutkan manfaat 

sumber daya alam  

Menjelaskan pentingnya 

sumber daya alam 

1.4. 

Keragaman 

suku bangsa 

dan budaya 

Menghargai 

keragaman 

suku bangsa 

dan  budaya 

setempat 

(kabupaten/ko

ta, provinsi) 

 

Menyebutkan macam-

macam suku bangsa di 

Indonesia  

Menjelaskan pengertian Bhineka 

Tunggal Ika  

Menjelaskan pentingnya 

persatuan dalam 

keragaman budaya  

Menjelaskan pentingnya 

persatuan dalam 

keragamanbudaya  

Mengidentifikasi bentuk-

bentuk keragaman suku 

bangsa dan budaya 

setempat 

Membandingkan bentuk-bentuk 

keragaman suku bangsa dan 

budaya setempat  

Memberikan contoh 

perilaku menghargai 

keragaman yang ada di 

masyarakat 

Memberikan contoh cara 

menghargai keragaman yang ada 

di masyarakat setempat 

Memberikan contoh sikap 

menerima keragaman suku 

bangsa dan budaya 

setempat 

Menunjukkan sikap menerima 

keragaman suku bangsa dan 

budaya di masyarakat 
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Menunjukkan keragaman budaya 

yang ada di daerahnya me lalui 

peta 

1.5.peninggal

an sejarah di 

lingkungan 

setempat 

Menghargai 

berbagai 

peninggalan 

sejarah di 

lingkungan 

setempat 

(kabupaten/ko

ta, provinsi) 

dan 

menjagakelest

ariannya 

 

Mencari informasi dari 

buku tentang macam-

macam peninggalan 

sejarah 

Mencatat peninggalan-

peninggalan sejarah di 

lingkungan setempat 

Mencatat / merangkum 

macam-macam 

peninggalan sejarah 

Mengumpulkan informasi tentang 

asal-usul nama suatu tempat dari 

berbagai sumber  

Menceritakan asal-usul 

terjadinya suatu tempat 

Mengelompokkan jenis-jenis dan 

ciri-ciri peninggalan bersejarah di 

lingkungan setempat 

Menyebutkan jenis-jenis 

peninggalan sejarah yang 

ada di lingkungan setempat 

Menceritakan peninggalan 

bersejarah yang ada di lingkungan 

setempat  

Menceritakan peninggalan 

sejarah yang ada di 

lingkungan setempat 

Mengadakan kunjungan ke 

tempat bersejarah  

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peninggalan sejarah di 

lingkungan setempat  

Menjelaskan cara menjaga 

kelestarian peninggalan sejarah 

Menyebutkan cara 

menjagakelestarian 

peninggalan sejarah  

Menjelaskan manfaat menjaga 

kelestarian peninggalan sejarah 

Menyebutkan manfaat 

menjaga kelestarian 

peninggalan sejarah  

Membuat Melaporkan hasil 

kunjungan ke tempat-tempat 

bersejarah di Iingkungan 

setempat 

Melaporkan hasil 

kunjungan 
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1.6.menelada

ni patriotism 

dan pahlawan 

Meneladani 

kepahlawanan 

dan patriotism 

tokoh-tokoh 

dilinkunganny

a 

Menyebutkan ciri-ciri 

sikap pahlawan dan 

patriotisme  

Menjelaskan pentingya memiliki 

sikap kepahlawanan dan 

patriotisme 

Mampu bersikap rela 

berkorban dalam 

kehidupan sehari-hari 

Memberi contoh rela berkorban 

Menyebutkan ciri-ciri 

sikap berjiwa besar  

Menunjukkan sikap positif atas 

jasa para pahlawan dalam 

membela bangsa dan negara  

Memberi contoh sikap 

bersedia menerima 

kekalahan dan kemenangan 

dengan jiwa besar  

Menghargai para pahlawan 

bangsa dengan mengingat jasa-

jasa mereka  

Bersedia meminta maaf 

dan memberi maaf 

 

Menjelaskan perlunya memiliki 

sikap berjiwa besar  

Memberi contoh sikap berjiwa 

besar dalam kehidupan sehari-

hari 

 Adapun materi pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

peneliti ajarkan adalah: 

Standar Kompetensi 

peninggalan sejarah di lingkungan setempat. 

Kompetensi Dasar  

Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) dan menjagakelestariannya. 

Materi menghargai peninggalan sejarah 

1) Memahami benda-benda bersejarah 
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a. Peninggalan sejarah setempat 

b. Asal-usul suatu tempat sejarah 

c. Prasasti 

d. Kitap/ buku bersejarah 

2) Bentuk-bentuk peninggalan bersejarah 

a. Candi, relief, patung 

b. Masjid, makam, istana 

c. Gedung, monumen 

d. Gereja, benteng 

3) Usaha melestarikan peninggalan sejarah 

a. Mendaftarkan dan menyimpan 

b. Perawatan rutin dan pengawetan 

c. Pemugaran 

d. Perlindungan hukum
42

 

3.Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mata pelajaran IPS mempunyai Tujuan yaitu membantuntuk mengembangu 

para peserta didik selaku warga Negara agar mampu menjadi warga Negara yang 

baik, dan mampu untuk menggambil keputusan secara rasional dengan dasar 

informasi yang mencukupi, dalam kaitan dengan permasalahan social yang hasilnya 

tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, tetapi juga berguna bagi 

masyarakat dan bangsanya sebagai bentuk perwujudan cinta tanah air. Menurur 

                                                             
42  Ibid: h.65-75 
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Numan Soemanti “ tujuan pendidikan IPS disekolah adalah menumbuhkan nilai-nilai 

kewarganegaraan, moral, idiologi Negara, dan agama.
43

 

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa fungsi dari mata pelajaran IPS 

yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna bagi keluarga 

maupun masyarakat, keterampilan social dan intelektual dalam membina perhatian 

serta kepedulian sosialnya sebagai Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab 

dalam merealisasikan tujuan nasional. 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Strategi  jigsaw learning  merupakan strategi atau model yang tepat dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas IV. Sehingga dengan di terapkan 

strategi jigsaw learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. seperti yang 

dikemukakan oleh 

1. Mau’izah dengan judul “peningkatan hasil belajar siswa melalui model 

pendekatan kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS kelas IV di SD 

Inpres Sintuwu kecamatan palolo 2013/2014”.
44

  

2. Nurudin dalam jurnalnya yang berjudul ” Penerapan Strategi Jigsaw 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Fiqih Kelas V Mi Al Huda Kebosungu Dlingo Bantul tahun ajaran 2013
45

 

                                                             
43 Abdul Azis Wahab, Metode Dan Model-Model Mengajar,( Ilmu Pengetahuan Social), 

(Bandung: Alfabeta, 2012),h. 33-34 
44

  Mua”Izah,” Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pendekatan Kooperatif Tipe 

Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV Di SD Inpres Sintuwu,  Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 

5 No. 8, tahun 2013/2014 
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Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

strategi jigsaw learning secara signifikan berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
46

  Penerapan strategi jigsaw learning sangat membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan yang di inginkan dan cepat memahami pembelajaran. 

Strategi  jigsaw learning  salah satu model atau strategi  yang memiliki peranan yang 

sangat membantu dan mempermudah anak-anak untuk dapatkan hasil belajar dengan 

baik dan tepat, Maka hipotesis tindakan yaitu penerapan strategi jigsaw learning 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam menerima da memahami 

pembelajaran  mata pelajaran Ilmu pengetahuan sosial  pada peserta didik  kelas IV 

SDN I Gunung Tiga, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus. 

                                                                                                                                                                              
Nurudin, ” Penerapan Strategi Jigsaw Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran fiqih Kelas V Mi Al Huda Kebosungu Dlingo Bantul, jurnal kreatif tadulako 

online vol. 05 no 07, tahun 2013 
45  
46

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: CV. 

Alvabeta, 2009) h. 64. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

           Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.
1
 

Secara umum Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
2
  metode penelitian merupakan ilmu tentang 

metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan sesuatu penelitian.
3
  

Metodelogi penelitian juga diartikan cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. 

Motode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk memahami 

yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan 

teknik penelitian.
4
  

 Dalam ini hal penulis menggunakan metode penitian tindakan kelas, untuk 

mengidentifikasi penelitian kelas, adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam 

                                                             
1
 M. Iqbal Hasan,Pokok-Pokok Materi,Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya(Jakarta: 

GhaliaIndonesia,2002),h.25 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R& D, (Bandung:Alfabeta,2014).h.2 

3
Abdurrahmat Fathoni,  Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,(Jakarta 

RinekaCipta,2011), h. 98.  
4
Ibid.  h. 21.  
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disiplin, atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, dalam 

sebuah proses perbaikan dan perubahan.
5
 

B. Jenis atau Desain Penelitian 

          Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara   

kolaborasi antara peneliti dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap Ilmu 

Pengetahuan Sosial.  Menurut Ebbut (1985 ) dalam hopkins (1993) Penelitan 

tindakan kelas merupakan kajian sistemik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mengenai hasil dan tindakan –tindakan tersebut.
6
  

Metode penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan data pengamatan langsung terhadap jalannya proses pembelajaran 

dikelas. Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan atas siklus–

siklus tindakan.  

1. Tahap perencanaan 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 

3. Tahap pelaksanaan pengamatan  

4. Refleksi 

                                                             
5
 Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas(UntukMeningkatkanKinerja 

GuruDanDosen).(Bandung:PtRemajaRosdakarya,2008),h.11 
6
 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta:PTRajawaliPers,2011),h.43. 
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  Adapun model dan pembelajaran untuk masing-masing tahapan adalah 

sebagai berikut:  

Gambar I 

 

Sumber: bagan penelitian tindakan kelas model kemmis dan taggart.
7
 

C. Setting Penelitian dan Krakteristik Subjek Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini di laksanakan bertempatan di SDN  I 

Gunung Tiga  Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus. 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) di SDN I Gunung Tiga Kecamatan 

Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus Peneliti pilih dengan mempertimbangkan 

beberapa alasan. Diantaranya : 

                                                             
7
 Ibid. h.16. 
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a. SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus KKM 65 

dan motivasi peserta didik masih rendah. 

b. Ditemukannya masalah-masalah  dalam pembelajaran IPS kelas IV di SDN 

I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus.  

c. Standar KKM peserta didik sangat rendah. 

d. Ditemukannya banyak guru honor yang baru lulus SMA 

2. Waktu Penelitian 

Menjelas kan  tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta berapa 

siklus yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

menerapkan strategi jigsaw learning. 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN I Gunung Tiga  dengan 

menerapkan strategi  jigsaw learning  untuk mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IV. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. . 
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3. Subjek Penelitian 

Subjeknya adalah peserta didik kelas IV  SDN I Gunung Tiga yang 

berjumlah 24 peserta didik. 10 laki-laki dan 14 perempuan Dalam 

pelaksanaan penelitian ini peneliti mengambil kelas IV karena hasil 

belajar di kelas ini masih banyak yang belum mencapai KKM 65. 

Subjek dalam penelitian ini dalah guru mata pelajaran IPS kelas IV SDN I 

Gunung Tiga, sedangkan objek yang menjadi pokok permasalahan dari 

penelitian tindakan kelas ini adalah pelaksanaan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi jigsaw learning di kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. 

D. Rencana Tindakan 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksankan melalui dua siklus untuk 

peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan strategi jigsaw 

learning  untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

1. Persiapan PTK 

Dalam pelaksanaan PTK  perlu dibuat input instrumental yang 

akan digunakan  dalam proses pelaksanaannya, yaitu strategi  jigsaw 

learning serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, 

peneliti juga akan membuat perangkat pembelajaran berupa : 1) lembar 

kerja siswa; 2) lembar pengamatan diskusi; 3) lembar evaluasi.  
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Dalam persiapan PTK juga peneliti menyusun daftar nama kelompok 

diskusi yang   dibuat secara heterogen. Menurut Roestiyah, 

pengelompokan siswa dengan melihat dari segi waktu, kecepatan, dan 

sifatnya. Penjelasannya. 

A. Waktu    : 1) kelompok jangka pendek 

2) kelompok jangka panjang (3 bulan) 

B. Kecepatan   : 1) kelompok anak cepat 

2) kelompok anak lambat 

C. Sifatnya : 1) kelompok untuk mengatasi alat   

pelajaran 

2) kelompok atas dasar individual/ 

intelegensi 

3) kelompok atas dasar individual 

minat 

4) kelompok untuk memperbesar 

situasi 

5) kelompok untuk pembagian 

pekerjaan 

6) kelompok untuk belajar secara 

efisien     menuju suatu tujuan.
8
 

 

Akan tetapi, dengan adanya pembagian kelompok seperti di atas 

akan membatasi ruang siswa untuk berinteraksi dengan kawan yang 

heterogen. Untuk itu ada pola pembentukan kelompok yang akan 

membentuk kelompok yang  heterogen yaitu pembentukan kelompok yang 

diatur oleh guru, hal ini dengan memperhatikan dasar umumnya 

pembentukan kelompok yaitu, tempat duduk yang berdekatan, urutan 

nama huruf pertama siswa dalam abjad, taraf prestasi peserta didik dalam 

                                                             
8
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 209. 
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setiap pelajaran, jenis kelamin, dan kecenderungan siswa yang berperan 

aktif atau hanya ikut saja. 

1. Siklus Tindakan 

         Dalam penelitian ini rencana penelitian menggunakan  dua siklus apabila 

sudah cercapai ini maka peneliti merencanakan dua siklus akan tetapi apabila belum 

mencapai target yang maksimum maka akan di lanjutkan pada siklus berikutnya.  

untuk materi keragaman suku bangsa dan budaya sesuia dengan silabus 

pembelajaran untuk SD (Sekolah Dasar) semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 dan 

menerapkan strategi jigsaw learning  di kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan 

Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Untuk setiap siklusnya akan dilaksanakan 2x 

pertemuan, jadi peneliti ini akan berlangsung selama 4x pertemuan yang mana 

diharapkan dari kedua siklus tersebut strategi jigsaw learning  dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

a. Siklus I 

           Pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi jigsaw learning  pada 

siklus I dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:  

1)  Perencanaan Tindakan Kelas 

Pada perencanan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

a) Diskusi dengan guru mata pelajaran IPS 

b) Menentukan materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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c) Menentukan strategi pembelajaran  

d) Menyiapkan media pembelajaran 

e) Menyiapkan lembar observasi 

f) Membuat alat evaluasi 

g) Menyiapkan soal-soal yang akan di ujikan 

h) Menyiapkan Reward ( Hadiah) 

2)  Pelaksanaan Tindakan Kelas 

a) Kegiatan Awal 

1)  Pendidik memberi salam. 

2) Pendidik mempersilakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa 

bersama sebelum memulai pelajaran. 

3) Pendidik membaca basmallah untuk memulai pelajaran. 

4)  Pendidik menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.   

b)  Kegiatan inti. 

Pada kegiatan inti ini peneliti menerapkan strategi  jigsaw learning  

dalam proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dilaksanakan 

pendidik menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik proses atau 

tahapan dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 

a) Pada strategi jigsaw learning  yang akan diterapkan Pendidik memilih 

materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen (bagian).  
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b) Kemudian guru membagi peserta didik dalam kelompok yang terdiri 

dari 4 kelompok setiap kelompok beranggotakan 6 peserta didik 

dimana setiap peserta didik dalam kelompok di beri materi yang 

berbeda. Peserta didik dari kelompok I diberi materi peninggalan 

sejarah setempat, kelompok II diberi materi asal-usul suatu tempat 

peninggalan sejarah, sedangkan kelompok III diberi materi prasasti 

dan kelompok IV diberi materi kitap/ buku bersejarah, sedangkan yang 

nomor 5 dan 6 menunggu rumah atau tetap di dalam kelompok dan 

menunggu kedatangan teman dari kelompok lain.   

c) Masing-masing peserta didik ditugaskan untuk menjadi ahli di 

bidangnya. 

d) Setelah diskusi dikelompok ahli, peserta didik kembali ke kelompok 

asalnya masing- masing dan saling menjelaskan apa yang sudah 

diperoleh dari kegiatan kelompok ahli.  

e) Selanjutnya dilakukan persentasi masing- masing kelompok untuk  

agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang  

telah didiskusikan 

f) Guru memberikan kuis secara individual 

g) Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari 

skor dasar ke skor kuis 
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c) Kegiatan akhir  

1) Seluruh peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang 

telah dilaksanakan sekaligus guru memberikan penguatan belajar 

2) Mengadakan post tes/ Evaluasi untuk menguji pemahaman peserta 

didik tentang materi yang telah dipelajari dari pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua. 

3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya agar peserta didik mempersiapkan pembelajaran tersebut 

dengan baik. 

4) Seluruh peserta didik dan guru berdoa. 

5) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

berjabat tangan. 

3) Observasi  

Observasi ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas peserta didik, 

dengan penerapan strategi  jigsaw learning yang sudah direncanakan 

sehingga didapatkan hasil untuk proses refleksi nantinya. 

4) Refleksi. 

Refleksi ini diadakan  berdasarkan dari catatan dan pengamatan 

yang telah dilakukan oleh guru dan peneliti pada saat proses belajar 

mengajar dengan menggunakan strategi jigsaw learning. Peneliti bersama 
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dengan guru kemudian membahas dampak yang telah dihasilkan dan 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi tindakan. Berdasarkan 

hasil refleksi ini akan dapat diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan 

kelas pada siklus berikutnya. 

Siklus  II 

 Dalam siklus II seperti halnya siklus I dengan catatan sudah direvisi, 

yang terdiri dari ;  

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan kegiatan belajar berdasarkan hasil refleksi  siklus I. 

3. Pengamatan. Peneliti mengamati proses pembelajaran pada siklus ini. 

4. Refleksi. 

Bila dalam PTK terdapat lebih dari satu siklus, maka siklus kedua dan 

seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya. Hanya saja, 

antara siklus pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan 

setahap demi setahap. Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya tidak 

akan pernah sama meskipun melalui tahap-tahap yang sama. Dalam Penelitian 

Tindakan Kelas di kelas IV  SDN I Gunung Tiga, penulis merencanakan 

untuk melaksanakan 2 siklus, dimana dalam setiap siklus terdapat empat 

langkah yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik tes dan teknik 

non tes. Memudian peneliti mengunakan beberapa alat pengumpulan data sesuai 

dengan jenis data yang diperlukan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi/Pengamatan 

        Observasi/Pengamatan adalah  kegiatan pengamatan (pengambilan data ) 

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pengamatan 

partisipatif dilakukan oleh orang yang terlibat aktif dalam proses pelaksanaan 

tindakan.
9
 Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematisk terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
10

 Observasi 

adalah cara menghimpun bahan-bahan kterangan (data) yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap fenomena-

fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
11

 

        Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan  (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.
12

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tersrtuktur  karena pada 

saat pengamatan dilakukan oleh seorang peneliti terhadap subjek dan objek 

penelitian dimana yang diamati itu yang bersifat. 

                                                             
9
 Kunandar,Op Cit, h.143. 

10
 Margono,  Op Cit,  h. 158. 

11
 Anas Sudijono, Pengantar Evakuasi Pendidikan,(PTRajaGrafindoPersada,2013),h.76. 

12
 Suharsimi Arikunto, Op Cit, h.127. 
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          terstruktur peneliti dan mitra peneliti terlebih dahulu menyetujui kritria 

yang akan diamati, selanjutnya si ebserver tinggal menghitung saja berapa kali 

jawaban, tidakan peserta didik yang sedang di teliti. observasi tersrtuktur  ini di 

lakukan oleh peneliti sebagai pelaksana dari kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi jigsaw learning kelas IV di SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus. Teknik ini, penulis gunakan untuk 

memperoleh gambaran secara umum tentang pelaksanaan penggunaan strategi 

jigsaw learning  untuk meningkat hasil belajar peserta didik. 

2. Tes 

     Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar 

pada penetapan skor angka. Dalam penlitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis 

a. Tes tertulis adalah berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaan dari jawaban yang 

diberikan secara tertulis pula. Tes tertulis ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Tes essey adalah tes yang dikehendaki agas tes memberikan jawaban 

dalam bentuk uaraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri.  

2) Tes objektif adalah suatu tes disusun dimana setiap pertanyaan tes 

disediakan alternatif jawaban yang dipilih. Didalam tes objektif ini 

peneliti menggunakan tes pilihan ganda,.
13

 

                                                             
13  Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan,( Jakarta : PT Rineka Cipta. 2010). h.170-171  
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3. Wawancara 

             Menurut Hopkins (1993) wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui 

situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.
14

  Wawancara 

adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dialksanakan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dnegan arah 

serta tujuan yang telah ditentukan.
15

 

             Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model wawancara setengah 

terstruktur karena bentuk wawancara yang sudah di persiapkan terlebih dahulu, 

tetapi memberikan keleluasaan untuk menerangkan agak penjang mungkin tidak 

langsung kefokus pertanyaan atau bahasan atau mungkin mengajukan topik 

bahasan sendiri selama wawancara berlangsung. 

4. Dokumentasi 

            Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya.
16

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.
17

 Jadi dapat 

penulis simpulkan bahwa teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi data berupa 

bahan-bahan pelengkap dalam bentuk materi atau catatan dari guru yang 

                                                             
14  Kunandar,Op Cit, h.157. 
15

Anas Sudijono, Op Cit,  h. 82.  
16

Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:BumiAksara,1997),h. 

70. 
17

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(JakartaRinekaCipta,2011), h.112. 



55 
 

 
 

berkaitan dengan penggunakan strategi jigsaw learning kelas IV di SDN I 

Gunung  Tiga  Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  Tanggamus. 

F. Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan pada hasil yang di peroleh dari  tes tertulis dan Tanya jawab 

setelah di terapkan strategi jigasaw learning  pada siswa kelas IV SDN I Gunung 

Tiga  diharapkan adanya peningkatan  hasil belajar  sesuai dengan nilai yang di 

peroleh masing-masing peserta didik. Minimal 80% dari jumlah siswa mencapai 

nilai belajar tuntas (KKM = 65), dan minimal 80% dari jumlah peserta didik  

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

G. Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

deskriptif.  dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi data  sesuai dengan fokus  

masalah. Dalam tahap ini pendidik atau peneliti membuang data yang 

tidak relevan. 

2. penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan 

kategori. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 
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3. Calculation Drawing/ verification, membuat kesimpulan berdasarkan 

deskripsi data.
18

  

                                                             
18

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D,(Bandung:Alfabeta,2014),h. 

247-252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

     1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN I Gunung Tiga 

Berdirinya SDN I Gunung tiga ini berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap  Sekolah  Dasar yang pada waktu itu di Gunung Tiga  belum ada 

sehingga timbulah inisiatif mendirikan sebuah Sekolah Dasar  yang berdiri pada 

tahun 1978, untuk menyediakan lembaga pendidikan  Formal bagi masyarakat di 

lingkungan sekitarnya, dengan tokoh-tokoh para pendirinya adalah sebagai berikut: 

a. Bapak Anwar kasim 

b. Bapak Mad aji 

c. Bapak Jailani 

d. Bapak Sarmidi  

e. Bapak Durasak 

Sekolah Dasar  ini didirikan atas tanah Masyarakat, dengan luas tanah 

seluruhnya 3.750 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang bangunan yang seluas 

804 meter persegi. Setelah sekolah dasar ini mengalami pergantian kepengurusan 

periode demi periode, dan semenjak awal berdirinya SDN I  Gunung Tiga hingga 

sekarang telah mengalami pergantian Kepala Sekolah diantaranya sebagai berikut: 

a. Bapak Daun    Tahun 1978 s.d Tahun 1998 

b. Bapak Teguh, A.R   Tahun 1999 s.d Tahun 2002 
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c. Bapak Walani    Tahun 2002 s.d Tahun 2006 

d. Bapak Haris Agus Istanto,S.Pd Tahun 2006 s.d Tahun 2009 

e. Bapak Sukiman, S.Pd   Tahun 2009 s.d Tahun 2015 

f. Ibu Siti Nasbah, S.Pd. SD  Tahun 2015 s.d sekarang 

Dibawah pimpinan Ibu Siti Nasbah, S.Pd. SD tersebut sedang diupayakan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik 

minat masyarakat supaya ada positif serta nilai lebih dalam menempuh pendidikan 

pada SDN I Gunung Tiga. 

  Visi dan misi SDN I Gunung Tiga  yaitu sebagai berikut: 

Visi :   berperilaku baik jujur dan sopan 

Misi :  a.menjalin kerja sama yang baik dengan wali kelas. 

b.menanamkan sikap yang baik tertib sopan dan jujur. 

c.saling menghormati dan menghargai pendapat. 

2. Indentitas Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Gunung Tiga 

 Identitas SDN I Gunung Tiga adalah sebagai berikut: 

Nama Sekolah : SDN I Gunung Tiga Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus. Alamat 

Sekolah : Jl. Raya  Ulu Belu, Gunung Tiga Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, Desa  

Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu , Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung, 

Predikat Akreditasi B Tahun 2010, NSS 1011 2060 3036, NPSN 10805183, Tahun 

berdiri 1978. Nama Kepala Sekolah adalah Siti Nasbah, S.Pd. SD  , Tanggal 13 Maret  

2015. Status Tanah Masyarakat, Luas Tanah 3.750 m
2
, Luas Bangunan 804 m

2
. 
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   SDN I Gunung Tiga memiliki tenaga pengajar yang terstruktur dan 

mempunyai pengalaman sehingga mampu mengajar serta mendidik peserta didik 

yaitu dapat dilihat pada tabel. 

Tabel II. 

Nama-Nama Guru dan Karyawan SDN I Gunung Tiga 

 

No Nama NIP Jabatan Status 

1 Siti Nasbah, S.Pd. SD 197005032005012013 Kepala sekolah PNS 

2 Sukiman, S.Pd 19580515197910004 Guru Kelas PNS 

3 Kiwanah, S.Pd. SD 196805071986032010 Guru Kelas PNS 

4 Ruslan , S.Pd. SD 196901061999031003 Guru PJOK PNS 

5 Murdawati, S.Pd. SD 197101102009022001 Guru Kelas PNS 

6 Husniwati , S.Pd. SD 196612152007012004 Guru Kelas  PNS 

7 Bambang Herawan 19800505201461003 Guru Kelas  PNS 

8 Asmaludin , S.Pd. SD 197812272014061003 Guru Kelas  PNS 

9 M. Yuni, A. Md 198505162014061001 Guru Kelas PNS 

10 Halilullah, A.Ma.Pd - Guru Kelas TKS 

11 Siti Aisah, S.Pd. SD - Guru kelas TKS 

12 Asmaini, A.Ma - Guru Kelas TKS 

13 Umi Kalsum, A.Ma - Guru Kelas TKS 

14 Mindawati  - 

Guru molok b. 

lampung b. 

inggris 

TKS 

15 Siti Aisah - 
Petugas 

perpustakaan 
TKS 

16 Asih nurlaila - 
Petugas 

perpustakaan 
TKS 

17 Boby irawan - 

Penjaga 

sekolah guru 

pai 

TKS 

18 Sri Irma Rahayu, A.Md - 
Ops/ Admin 

Sekolah 
TKS 

19 Ricardo  - Guru Penjas TKS 

20 Lucky lovasa  - Guru PAI TKS 

21 Lusi Damayanti - Guru PAI TKS 

22 Tri Susanti - Guru Kelas TKS 

Sumber: Dokumentasi SDN I Gunung Tiga 15 Oktober 2016. 
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Ternya setelah dilihat dari data yang ada menunjukan SDM nya masih lemah 

walaupun jumlahnya sudah banyak dilihat dari data  mayoritas guru masih banyak 

lulusan SMA, dari data diatas bisa diliat ada 9 orang guru atau karyawan yang sudah 

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi yang sudah sarjana baru 7 orang dan 2 

orang guru yang masih melanjudkan stadynya di Universitas Terbuka, sedangkan  10 

orang guru yang masih TKS, dan 2 orang guru yang petugas perpus dan 1 orang 

Ops/Admin sekolah.  

3. Fasilitas dan Keadaan Peserta Didik  SDN I Gunung Tiga 

SDN I Gunung Tiga juga memiliki sarana atau pun fasilitas yang baik sebagai 

penunjang untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran yaitu sebagai berikut  

Tabel III. 

Fasilitas SDN I Gunung Tiga 

 

No Keadaan /Fasilitas Jumlah 

1 Kelas /  Rombongan Belajar 14 Rombel 

2 Ruang Kelas Teori / Belajar 11 Ruang 

No Keadaan /Fasilitas Jumlah 

3 Ruang Kantor Kepala Sekolah 1 Ruang 

4 Ruang Guru 1 Ruang 

5 Ruang Pramuka - 

6 Ruang UKS - 

7 Perpustakaan 1 Ruang 

 Sumber: Dokumentasi SDN I Gunung Tiga 15oktober 2016. 

 

Berdasarkan tabel di atas sarana atau pun fasilitas di SDN  I Gunung Tiga  

belum cukup baik, karena fasilitas belum cukup baik  sehingga tidak dapat 

menunjang pada saat pembelajaran berlangsung.  
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 Dari tahun ke tahun SDN I Gunung Tiga peserta didiknya yang mendaftar 

serta sekolah selalu meningkat dan bertambah terus sehingga perkembangan 

pendidikan mulai berkembang dan minat orang tua sangat antusias untuk 

mendaftarkan anaknya di SDN I Gunung Tiga. Pada empat tahun terahir ini keadaan 

murid di SDN I Gunung Tiga sangat meningkat yaitu: 

Tabel IV. 

Keadaan Murid 4 Tahun Terakhir SDN I Gunung Tiga 

 

Tahun  
2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

jumlah Peserta 

didik 
318 324 326 

348 
356 372 

Jumlah Rombel 6 7 7 7 10 111 

Jumlah Pengulang - - - - - - 

 Sumber: Dokumentasi  SDN I Gunung Tiga 15 oktober  2016. 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat sekali bahwa di setiap tahunnya peserta didik 

di SDN I Gunung Tiga terus meningkat. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Tujuan dari 

diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten 

Tanggamus. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerpan strategi jigsaw learning 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 
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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 oktober – 17 november 2016. 

Tindakan penelitian ini terdiri dari 2 siklus dengan asumsi bila target pencapaian 

sudah tercapai dengan setandar KKM 65  tapi apa bila belum tercapai maka akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya adapun materinya sebagai berikut 1. Memahami 

benda-benda bersejarah, 2. Bentuk-bentuk peninggalan besejarah, 3. Melestarikan 

peninggalan sejarah. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan pre tes yang disebut dengan  pra siklus yaitu untuk mengetahui 

kemampuan awal, tentang perkembangan kemampuan peserta didik.  

Pra siklus dilakukan pada tanggal 20 oktober 2016. Dengan tujuan untuk 

mengetahui data awal peserta didik adapun bentuk yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan pre tes, kemampuan peserta didik menggunakan materi yang sudah 

dipelajari sebelumnya, adapun bentuk soal yang diberikan berbentuk pilihan ganda 

dengan soal yang diberikan 20 soal dan berbentuk pilihan ganda yaitu A,B,C,D. 

Adapun hasil pra siklus adalah sebagai berikut: 

Tabel V 

Hasil Belajar IPS  Pra Siklus  Kelas IV SDN I Gunung Tiga Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

No Nama siswa KKM 
Hasil Tes 

Pra siklus 
Keterangan  

1 Apit Saipudin 65 60 Tidak Tuntas 

2 Arwan Hamid 65 50 Tidak Tuntas 

3 Aldinu Riski Putra 65 64 Tidak Tuntas 

4 Bahyudi 65 55 Tidak Tuntas 

5 Ely Puspa Sari 65 60 Tidak Tuntas 

6 Hengki Herdiansah 65 68 Tuntas 

7 Mifta  65 60 Tidak Tuntas 

8 Nadia Safitri 65 70 Tuntas 
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No Nama siswa KKM 
Hasil Tes 

Pra siklus 
Keterangan  

9 Nofa Hera 65 58 Tidak Tuntas 

10 Ningsih  65 50 Tidak Tuntas 

11 Pirna Tiara Antisa 65 65 Tidak Tuntas 

12 Putrid Ganda Sari 65 63 Tidak Tuntas 

13 Peri Pirnando 65 60 Tidak Tuntas 

14 Paisal Hamyah 65 78 Tuntas 

15 Ribu Emeliya 65 62 Tidak Tuntas 

16 Rahmat Kebat 65 54 Tidak Tuntas 

17 Rio Anggara 65 67 Tuntas 

18 Seriyat  65 60 Tidak Tuntas 

19 Sabila pinanda 65 78 Tuntas 

20 Siti julailah 65 59 Tidak Tuntas 

21 Septa rahmadani 65 63 Tidak Tuntas 

22 Tio Aprindo 65 70 Tuntas 

23 Putri Temulestari 65 61 Tidak Tuntas 

24 Rangga Anggara 65 59 Tidak Tuntas 

Jumlah Peserta Didik Yang Tuntas 5  (20,8%) 

Jumlah Peserta Didik  Yang Tidak 

Tuntas 

19 (79,2%) 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan pertama 

mata pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunug Tiga. 

 

Berdasarkan hasil Tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan  

peserta didik dalam kelas adalah 5 peserta didik yang tuntas (20,8%), sedangkan 19 

peserta didik  tidak tuntas (79,2%). Dilihat dari nilai hasil pra siklus ini termasuk 

kategori memiliki hasil belajar sangat rendah. 

Berdasarkan dari data pra siklus diketahui hasil belajar peserta didik sangat 

rendah. Dilihat dari data ini peneliti dan guru mendiskusikan solusi penyelesaian 

untuk memperbaiki kondisi belajar peserta didik, dan hasil alternative sementara cara 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menawarkan srtategi jigsaw 



64 
 

learning ketika peruses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ).  Berikut ini 

jadwal pembelajaran IPS di kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu 

Kabupaten Tanggamus yaitu hari kamis jam 09.35 – 11.00 .  

C. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan 2 x pertemuan. Pertemuan Pertama yaitu dengan 

materi memahami benda-benda bersejarah Dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 18 

Oktober 2016 Pukul 09.35 – 11.00  WIB adapun tahapan proses pembelajaran siklus I 

pertemuan pertama peneliti menggumakan beberapa tahapan. 

1) Perencanaan Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

Pada perencanaan siklus I, peneliti merencanakan pembelajaran dengan 

menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus pembelajran, menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), menyiapkan materi pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial ( IPS ), menyiapkan media pembelajaran, 

menyiapkan lembar obsevasi guru dan juga lembar observasi peserta didik, 

menyiapkan soal-soal yang akan di ujikan, menyiapkan deskrifsi penilaian. 

Menyiapkan reward ( hadiah ) dan melakukan konsultasi dengan guru mata 

pelajaran IPS.  Materi yang diajarkan pada putaran I ini adalah memahami benda-

benda sejarah, yang alokasi waktu 2 jam pelajaran, 1 jam mata pelajarannya 

berdurasi 47 menit. 
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2) Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)   

     Setelah dipersiapkan rencana pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai, 

maka proses pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran 

dan menggunakan strategi yang telah ditetapkan. Pada pertemuan pertama ini proses 

pembelajaran diikuti oleh 24 peserta didik, disini peneliti bertugas sebagai guru 

dengan menggunakan strategi jigsaw learning, dan guru mata pelajaran IPS sebagai 

observer. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit. 

Pada pertemuan ini materi yang disampaikan adalah  memahami benda-benda 

bersejarah. 

a.  Kegiatan Awal  

 Pertemuan  pertama pada siklus ini peneliti membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik memimpin do’a lalu 

kemudian peneliti mengabsensi peserta didik setelah selasai mengabsen peserta didik 

peneliti memberi apersepsi kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar 

agar kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi 

masyarakat tempat tinggal peserta didik itu sendiri. Selanjutnya peneliti memasuki 

kegiatan persepsi, menanyakan kepada peserta didik tentang  sumber daya alam  yang 

mereka ketahui  ada beberapa peserta didik yang mengacung telunjuknya yaitu ada 3 

orang peserta didik yang  menjawab , ada juga yang tampak ragu- ragu untuk 

menjawab dan yang lainnya hanya diam. Lalu  peneliti menjelaskan tujuan 

mempelajari materi serta kompetensi yang akan dicapai. Kemudian  peneliti  

menjelaskan strategi  pembelajaran yang akan diterapkan dalam mempelajari materi 
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memahami benda-benda bersejarah, kemudian peneliti membagi siswa menjadi 4 

kelompok asal  yang terdiri 6 orang peserta didik. 

b. Kegiatan Inti  

 Pada pertemuan awal siklus pertama ini, Peneliti mengondisikan kelas dan 

membagi kelompok menjadi 4 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 6 

peserta didik yang heterogen, peneliti menjelaskan fungsi kelompok-kelompok 

kepada seluruh peserta didik. peneliti membagi kelompok dengan 4 kelompok asal 

dan 4 kelompok ahli dengan beranggotakan 6 orang peserta didik setiap kelompok, 

setiap kelompok asal dari kelompok I- IV  itu beranggotakan 6 orang peserta didik 

dengan berbedah-bedah jenis kelamin maupun kemampuan, setelah dibagi menjadi 

kelompok asal kemudian peneliti membagikan materi kepada setiap kelompok asal 

dengan materi yang berbeda-bedah setiap kelompok, materi yang didapatkan sesuai 

dengan kelompoknya. Peserta didik dari kelompok I diberi materi tentang 

peninggalan sejarah setempat , peserta didik kelompok  II diberi materi tentang asal-

usul suatu tempat, peserta didik kelompok III diberi materi tentang prasasti, peserta 

didik dari kelompok IV diberi materi tentang kitab/buku. kemudian peneliti membagi 

kelompok menjadi kelompok ahli dengan cara dari kelompok I peserta didik yang 

nomor 1 kekelompok II sedangkan peserta didik nomor 2 kekelompok III sedang 

peserta didik yang nomor 3 kekelompok IV, sedangkan yang dari kempok I dari 

peserta didik nomor 4, 5 dan 6 itu menunggu rumah atau bisa disebut dengan tetap di 

kelompok yang semula, begitu pun selanjutnya dalam pembagian kelompok yang 

kelompok II, III dan IV tidak ada bedahnya sama sekali yaitu sama saja dalam 



67 
 

pembagian kelompok nya, setelah selesai di bagi dalam kelompok ahli maka peserta 

didik dimintak untuk mendiskusikan yang mereka bawa dari setiap kelompok asalnya 

peserta didik diberi waktu berdiskusi sekitar 20 menit. untuk membedakan  peserta 

didik dari setiap kelompok guru memberi tanda yang berbeda dari setiap kelompok 

asal setelah dibagi menjadi kelompok ahli. Jadi setiap peserta didik disini harus 

bertanggung jawab dengan materi dan pembelajaran diskusi yang sedang berjalan. 

 Dari setiap kelompok ahli mereka akan mendiskusikan materi yang mereka 

dapat. Peneliti memantau kerja setiap kelompok dan memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Peneliti meminta para anggota 

kelompok ahli untuk kembali ke kelompok asal dan berdiskusi tentang apa yang 

didapat dari kelompok ahli dan  pengetahuan yang diperolehnya agar dijelaskan dan 

diajarkan kepada anggota-anggota kelompok asalnya. 

 Peneliti meminta perwakilan peserta didik dari anggota kelompok ahli 

mempresentasikan apa yang telah didapat dari diskusi kelompoknya, agar peneliti 

dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan.   

c.     Kegiatan Penutup  

  Guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar 

diskusi mereka dari awal sampai akhir . guru memberi nasehat agar terus belajar 

dengan baik karena untuk pertemuan  selanjutnya akan diadakan pemberian soal-soal 

latihan yang dikerjakan masing- masing individu (penilaian autentik). Peneliti 

menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
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Peneliti memberikan pesan-pesan moral  kemudian peneliti mengajak berdoa 

dilanjutkan dengan salam dan berjabat tangan sebelum keluar kelas.   

3) Observasi Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

  Pada pertemuan pertama ini, peserta didik masih belum terbiasa 

menggunakan strategi jigsaw learning, masih banyak peserta didik  yang bingung 

ketika  pembagian kelompok asal dan kelompok ahli sehingga terjadi kegaduhan saat 

pembagian kelompok. Terjadinya kegaduhan saat pembagian kelompok asal sehingga 

waktu yang di laksanakan tidak berjalan dengan efesien, kemudian peneliti yang 

bertindak sebagai guru sebelum membagi kelompok kekelompok ahli guru 

membagikan materi yang akan di diskusikan kekelompok ahlinya setelah selesai di 

bagi materi guru membagi kedalam kelompok ahli dan peserta didik binggung 

sehinggah terjadi kegaduhan saat pembagian kelompok ahli, setelah selesai di bagi 

kelompok ahli peserta didik berdiskusi dan masih banyak yang malu-malu dan tidak 

mengerti apa itu berdiskusi, Peserta didik masih bingung dengan apa itu berdiskusi 

dan terjadi keributa diantara peserta didik sehingga diskusi tidak berjalan dengan 

efektip dan epesien. Pada saat berdiskusi masih banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan kawannya sehingga cenderung belajar sendiri-sendiri, Ada beberapa 

peserta didik yang masih belum bisa belajar kelompok sehingga cenderung belajar 

sendiri-sendiri, cara diskusi dalam kelompok ahli, peserta didik masih terlihat 

bingung, canggung, malu dan takut salah dalam menyampaikan hasil diskusi  dari 

kelompok ahli, Peserta didik masih binggung dan malu saat melaksanakan diskusi, 

pada saat sudah kembali kekelompok masing-masing yaitu kelompok asal peserta 
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didik masih canggung dan malu takut salah untuk mendiskusikan hasil diskusi dari 

kelompok ahli, Ada beberapa peserta didik yang belum berani dan merasa canggung 

terhadap teman sendiri, Pada saat peserta didik diberikesempatan untuk berdiskusi 

kedepan mewakili setiap kelompok masih malu-malu dan takut salah sehingga 

peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan penjelasan dan memberikan arahan 

kepada peserta didik agar mereka tidak takut salah dalam berdiskusi di depan kelas. 

pada saat peserta didik diberikan penjelasan banyak yang rebut dan mengobrol 

masing-masing, Ada 8 orang peserta didik yang tidak serius dan asik sendiri.  Selain 

itu pemanfaatan waktu juga kurang efisien. Hasil pengamatan pada siklus I 

pertemuan pertama, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. banyak 

gangguan dan hambatan sehingga pada pertemuan pertama ini pembelajaran tidak 

berlangsung dengan lancan,  

 Pada siklus ini peneliti bertindak sebagai guru memberikan tes pada 

pertemuan berikutnya ada pun hasil dari memberikan tes yang dikerjakan secara 

individu kepada siswa yang berkaitan dengan memahami benda-benda bersejarah. 

Adapun Hasil tes siklus I pertemuan pertama  yang dikerjakan pada pertemuan kedua 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel VI  

Hasil Belajar IPS  Siklus I Pertemuan Pertama  Kelas IV SDN I Gunung Tiga 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama siswa KKM 

Hasil Tes 

Pertemuan  

Pertama 

Keterangan  

1 Apit Saipudin 65 60 Tidak Tuntas  

2 Arwan Hamid 65 59 Tidak Tuntas 

3 Aldinu Riski Putra 65 55 Tidak Tuntas 

4 Bahyudi 65 59 Tidak Tuntas 

5 Ely Puspa Sari 65 64 Tidak Tuntas 

6 Hengki Herdiansah 65 70 Tuntas 

7 Mifta  65 61 Tidak Tuntas  

8 Nadia Safitri 65 66 Tuntas 

9 Nofa Hera 65 64 Tidak Tuntas 

10 Ningsih  65 59 Tidak Tuntas 

11 Pirna Tiara Antisa 65 75 Tuntas 

12 Putrid Ganda Sari 65 69 Tuntas 

13 Peri Pirnando 65 64 Tidak Tuntas 

14 Paisal Hamyah 65 80 Tuntas 

15 Ribu Emeliya 65 54 Tidak Tuntas 

16 Rahmat Kebat 65 58 Tidak Tuntas 

17 Rio Anggara 65 78 Tuntas 

18 Seriyat  65 64 Tidak Tuntas 

19 Sabila pinanda 65 62 Tidak Tuntas 

20 Siti julailah 65 60 Tidak Tuntas 

21 Septa rahmadani 65 64 Tidak Tuntas 

22 Tio Aprindo 65 72 Tuntas 

23 Putri Temulestari 65 65 Tidak Tuntas 

24 Rangga Anggara 65 74 Tuntas 

Jumlah Peserta Didik Yang Tuntas 8 (33,34%) 

Jumlah Peserta Didik  Yang Tidak 

Tuntas 

16 (66,66%) 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan pertama 

mata pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga. 

 

Berdasarkan hasil table diatas, pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran jigsaw siklus I pertemuan pertama hasil belajar peserta didik masih 
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kurang cukup baik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan  peserta didik dalam 

kelas adalah 8 peserta didik tuntas (33,34%), sedangkan 16 peserta didik belum tuntas 

(66,66%). Dilihat dari nilai hasil tes pembelajaran dengan menggunakan strategi 

jigsaw learning  pada siklus I pertemuan pertama ini masih banyak peserta didik yang 

belum tuntas dan belum menguasai materi dengan penerapan strategi  jigsaw 

learning. 

4) Refleksi   Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari siklus I pertemuan pertama masih terdapat 

beberapa kendala. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan antara 

lain: peserta didik masih bingung dengan cara belajar yang akan mereka lakukan, 

peserta didik masih belum terbiasa menggunakan strategi jigsaw learning dan pada 

pembagian kelompok masih gaduh dan banyak yang ribut. Meskipun demikian, 

strategi  ini dapat dikatakan berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat beberapa kendala sebagaimana telah dipaparkan di atas. 

Berdasarkan refleksi siklus I pertemuan pertama, direkomendasikan perbaikan  

untuk pertemuan ke dua sebagai berikut: 

a) Memperhatikan kinerja yang sudah baik pada proses pembelajaran untuk 

tetap dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

b) Peneliti harus mempersiapkan sesuatu yang lebih agar dalam pembelajaran 

kelompoknya berjalan dengan baik dan tidak terjadi kericuhan atau pun 

keributan yang di dapat pada siklus yang kedua nanti 
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c) Peneliti memberikan pemahaham terlebih dahulu kepada peserta didik 

sebelum pembagian kelompok agar tidak terjadi ke gaduhan atau kericuhan  

agar tidak memakan waktu yang lama saat pembagian kelompok baik 

kelompok asal maupun kelompok ahli. 

d) Peneliti memberi pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik tentang 

cara kerja kelompok dalam  strategi jigsaw learning. 

e) Peneliti memotivasi peserta didik agar bisa bekerja sama dalam 

kelompoknya dengan  memberi reward / hadia untuk pertemuan berikutnya. 

f) Peneliti lebih meningkatkan pengelolaan kelas. 

 Siklus I Pertemuan kedua yaitu dengan materi memahami benda-benda 

bersejarah Dilaksanakan Hari selasa Tanggal 25 Oktober 2016 Pukul 09.35 – 11.00  

WIB adapun tahapan proses pembelajaran siklus I pertemuan kedua peneliti 

menggunakan beberapa tahapan. 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan kedua )    

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan siklus I 

pertemuan kedua ini adalah: peneliti merencanakan pembelajaran dengan 

menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus pembelajran, menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), menyiapkan materi pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan social ( IPS ), menyiapkan media pembelajaran, 

menyiapkan lembar obsevasi guru dan juga lembar observasi peserta didik, 

menyiapkan soal-soal yang akan di ujikan, menyiapkan deskrifsi penilaian. 

Menyiapkan reward ( hadiah ) dan melakukan konsultasi dengan guru mata 
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pelajaran IPS.  Materi yang diajarkan pada putaran I ini adalah memahami benda-

benda sejarah, yang alokasi waktu 2 jam pelajaran, 1 jam mata pelajarannya 

berdurasi 47 menit. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus 1 (Pertemuan Kedua)  

Pada pertemuan kedua ini proses pembelajaran diikuti oleh 24 peserta 

didik, disini peneliti bertugas sebagai guru dengan menggunakan strategi jigsaw 

learning, dan guru mata pelajaran IPS sebagai observer. Adapun proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit. Pada pertemuan ini materi 

yang disampaikan adalah bentuk-bentuk peninggalan sejarah . 

a. Kegiatan Awal  

    Peneliti  membuka pembelajaran dengan mengucapkan     salam dan meminta 

salah satu peserta didik memimpin doa dan peserta didik sudah mulai khusuk dalam 

berdoa, kemudian peneliti mengabsensi peserta didik pada pertemuan kedua ini 

peserta didik masuk semua ataupun hadir semua. Selanjutnya peneliti memasuki 

kegiatan persepsi, menanyakan kepada siswa tentang  memahami benda-benda 

bersejarah yang telah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ada 10 peserta didik 

yang ada di kelas berebutan untuk  menjawab, dan sisanya sebanyak 14 peserta didik 

yang tampak ragu- ragu untuk menjawab. Lalu  peneliti menjelaskan tujuan 

mempelajari materi serta kompetensi yang akan dicapai disini peserta didik sudah 

mulai mendengarkan guru saat menjelaskan tujuan pembelajaran tetapi masih ada 3 

orang peserta didik yang tidak mau mendengarkan dan asik mengobrol sendiri-

sendiri. Kemudian  peneliti  menjelaskan strategi  pembelajaran  yang akan 
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diterapkan dalam mempelajari materi, sebelum peneliti membagi kelompok peneliti 

yang bertidak sebagai guru memberikan motivasi terlebih dahulu kepada peserta 

didik agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik sesuai rencana tetapi masih saja 

ada 2 orang peserta didik yang tidak memperhatikan peneliti ketika menyampaikan 

motivasi kepada peserta didik, kemudian peneliti membagi peserta didik menjadi 4 

kelompok  setiap kelompok beranggotakan 6 orang peserta didik  sesuai dengan 

pembagian kelompok yang di siklus pertemuan pertama. 

b. kegiatan inti  

 Pada pertemuan kedua siklus pertama ini, Peneliti mengondisikan kelas dan 

membagi kelompok menjadi 4 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 6 

peserta didik yang heterogen, peneliti menjelaskan fungsi kelompok-kelompok 

kepada seluruh peserta didik.  peneliti membagi kelompok dengan 4 kelompok asal 

dan 4 kelompok ahli dengan beranggotakan 6 orang peserta didik setiap kelompok 

yang setiap kelompoknya masih sama dengan kelompok pada pertemuan awal, setiap 

kelompok asal dari kelompok I- IV  itu beranggotakan 6 orang peserta didik dengan 

berbedah-bedah jenis kelamin maupun kemampuan, setelah dibagi menjadi kelompok 

asal kemudian peneliti membagikan materi kepada setiap kelompok asal dengan 

materi yang berbeda-bedah setiap kelompok, kelompok I diberi materi tentang candi, 

relief, patung, peserta didik kelompok II diberi materi tentang masjid, makam, istana, 

peserta didik kelompok III diberi materi tentang  gedung, monumen, peserta didik 

kelompok IV diberi materi tentang gereja, benteng, materi yang didapatkan sesuai 

dengan kelompoknya. Peserta didik dari kelompok asal. kemudian peneliti membagi 
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kelompok menjadi kelompok ahli dengan cara dari kelompok I peserta didik yang 

nomor 1 kekelompok II sedangkan peserta didik nomor 2 kekelompok III sedang 

peserta didik yang nomor 3 kekelompok IV, sedangkan yang dari kempok I dari 

peserta didik nomor 4, 5 dan 6 itu menunggu rumah atau bisa disebut dengan tetap di 

kelompok yang semula, begitu pun selanjutnya dalam pembagian kelompok yang 

kelompok II, III dan IV tidak ada bedahnya sama sekali yaitu sama saja dalam 

pembagian kelompok nya, setelah selesai di bagi dalam kelompok ahli maka peserta 

didik dimintak untuk mendiskusikan yang mereka bawa dari setiap kelompok asalnya 

peserta didik diberi waktu berdiskusi sekitar 20 menit. untuk membedakan  peserta 

didik dari setiap kelompok guru memberi tanda yang berbeda dari setiap kelompok 

asal setelah dibagi menjadi kelompok ahli. Jadi setiap peserta didik disini harus 

bertanggung jawab dengan materi dan pembelajaran diskusi yang sedang berjalan. 

 Dari setiap kelompok ahli mereka akan mendiskusikan materi yang mereka 

dapat. Peneliti memantau kerja setiap kelompok dan memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Peneliti meminta para anggota 

kelompok ahli untuk kembali ke kelompok asal dan berdiskusi tentang apa yang 

didapat dari kelompok ahli dan  pengetahuan yang diperolehnya agar dijelaskan dan 

diajarkan kepada anggota-anggota kelompok asalnya. 

 Peneliti meminta perwakilan peserta didik dari anggota kelompok ahli 

mempresentasikan apa yang telah didapat dari diskusi kelompoknya, agar peneliti 

dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan.  
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c. Kegiatan Akhir/ Penutup  

Peneliti mengajak siswa menyimpulkan hasil kerja diskusi mereka Seluruh 

peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusi, tetapi masih ada 3 orang peserta 

didik yang rebut saat teman-temannya membuat kesimpulan secara bersama-sama. 

Lalu peneliti memberikan soal-soal latihan yang dikerjakan masing- masing individu 

(penilaian autentik). Peserta didik menjawab soal yang telah di berikan oleh peneliti 

secara individu, Ada 2 orang peserta didik yang yang tidak menjawab dan masih 

bertanya kepada teman-temannya, Peneliti menjelaskan secara singkat materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Peneliti memberikan pesan-pesan moral 

sebelum diakhiri pembelajaran, tetapi masih ada 3 orang peserta didik yang asik 

ngobrol dan tidak memperhatikan penjelasan peneliti untuk pelajaran pertemuan 

beikutnya, kemudian peneliti meminta salah satu peserta didik memimpin doa seluruh 

peserta didik dan guru berdoa, Seluruh peserta didik berdoa, Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, Seluruh peserta didik berjabat tangan 

kepada peneliti sebelum keluar kelas. 

3. Observasi Tindakan Kelas  Siklus 1 (Pertemuan Kedua)  

Pada pertemuan kedua ini keadaan peserta didik lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Peserta didik terlihat lebih semangat, Pada saat guru bertanya banyak 

peserta didik yang sudah bisa menjawab dan tidak malu-malu, ada 10 orang peserta 

didik yang mencoba untuk  menjawab pertanyan, Pada saat guru menjelaskan strategi 

pembelajaran peserta didik sangat memperhatikannya, Tetapi masih ada peserta didik 

yang berjalan-jalan dan tidak memperhatikanan penjelasan guru, peserta didik sudah 
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mulai terbiasa menggunakan strategi jigsaw learning. Tanpa diberi perintah para 

peserta didik langsung dengan sendirinya membentuk kelompok yang sudah dibagi 

oleh peneliti dan  peserta didik  sudah bisa memahami ketika  pembagian kelompok 

asal dan kelompok ahli sehingga, saat pembagian kelompok peserta didik sudah bisa 

dikondisikan walau pun masih ada kendalah sedikit, tetapi waktu yang di lakukan 

sudah efektip dan efesien, Saat akan di bagi kedalam kelompok ahli peserta didik 

sudah tidak binggung, Tetapi masih ada peserta didik yang binggung dalam 

pembagian kelompok, Pada saat berdiskusi peserta didik sudah mengerti dan saling 

berdiskusi sesama teman sehingga berjalan dengan lancar, Tetapi masih ada beberapa 

orang peserta didik yang masih terlihat belajar sendiri dan belum bisa berdiskusi, 

pada saat sudah kembali kekelompok masing-masing yaitu kelompok asal peserta 

didik sudah tidak canggung dan malu takut salah untuk mendiskusikan hasil diskusi 

dari kelompok ahli.  Tetapi masih ada 7 orang peserta didik yang masih binggung 

dalam berdiskusi, Pada saat peserta didik diberikesempatan untuk berdiskusi kedepan 

mewakili setiap kelompok sudah tidak  malu-malu dan takut salah, Peserta didik 

sudah tidak malu dan canggung ketika berdiskusi di depan kelas, pada saat diberikan 

tes peserta didik mengerjakan secara individu.  mereka mulai antusias dengan 

kegiatan belajar mengajar, peserta didik juga sudah bisa mengatasi rasa malu dan 

takut salah dalam menyampaikan hasil diskusi. Pada siklus I pertemuan kedua ini  

peserta didik sudah terbiasa menggunakan strategi jigsaw learning , keaktifan siswa 

sudah terlihat baik. 
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Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal yang 

dikerjakan secara individu kepada siswa yang berkaitan dengan memahami benda-

benda bersejarah. Adapun Hasil tes siklus I  pertemuan kedua adalah sebagai berikut. 

Tabel VII 

Hasil Belajar IPS  Siklus I Pertemuan Kedua Kelas IV SDN I Gunung 

Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama siswa KKM 

Hasil Tes  

Pertemuan 

Kedua 

Keterangan  

1 Apit Saipudin 65 69 Tuntas 

2 Arwan Hamid 65 65 Tidak Tuntas 

3 Aldinu Riski Putra 65 60 Tidak Tuntas 

4 Bahyudi 65 60 Tidak Tuntas 

5 Ely Puspa Sari 65 75 Tuntas 

6 Hengki Herdiansah 65 73 Tuntas 

7 Mifta  65 68 Tuntas 

8 Nadia Safitri 65 79 Tuntas 

9 Nofa Hera 65 65 Tidak Tuntas 

10 Ningsih  65 68 Tuntas 

11 Pirna Tiara Antisa 65 76 Tuntas 

12 Putrid Ganda Sari 65 74 Tuntas 

13 Peri Pirnando 65 81 Tuntas 

14 Paisal Hamyah 65 64 Tidak Tuntas 

15 Ribu Emeliya 65 61 Tidak Tuntas 

16 Rahmat Kebat 65 60 Tidak Tuntas 

17 Rio Anggara 65 81 Tuntas 

18 Seriyat  65 64 Tidak Tuntas 

19 Sabila pinanda 65 74 Tuntas 

20 Siti julailah 65 72 Tuntas 

21 Septa rahmadani 65 79 Tuntas 

22 Tio Aprindo 65 63 Tidak Tuntas 

23 Putri Temulestari 65 67 Tuntas 

24 Rangga Anggara 65 77 Tuntas 

Jumlah Peserta Didik Yang Tuntas 15 (62,5%) 

Jumlah peserta didik Yang Tidak 9 (29,16%) 
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No Nama siswa KKM 

Hasil Tes  

Pertemuan 

Kedua 

Keterangan  

Tuntas 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan kedua mata 

pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga. 

 

Berdasarkan hasil table diatas, pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran jigsaw learning  siklus I dari  pertemuan pertama dan kedua terdapat 

peningkatan  hasil belajar menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan  peserta didik 

dalam kelas adalah 15 peserta didik tuntas  (62,5%) sedangkan 7 peserta didik tidak 

tuntas (29,16%), sedangkan hasil tes pertemuan sebelumnya dengan hasil belajar 

peserta didik yang tuntas sebesar (33,33%).  

Dengan  demikian, penerapan strategi pembelajaran jigsaw learning pada 

siklus I pertemuan pertama dan pertemuan kedua hasil belajar peserta didik terdapat 

peningkatan dari sebelumnya, yaitu peserta didik yang mencapai ketuntasan pada 

hasil pertemuan pertama mencapai 33,33 %, dan ketuntasan pada hasil tes pertemuan 

kedua ini mencapai 62,5 %, terdapat peningkatan 29,17%. Berdasarkan tindakan dari 

siklus I, hasil belajar peserta didik sudah ada peningkatan dan dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw learning 

berjalan dengan baik tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

direncanakan. 
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4. Refleksi Rencana Tindakan Siklus 1 (Pertemuan Kedua)  

 Pada pertemuan  kedua siklus pertama ini tidak terdapat kendala yang berarti, 

peserta didik sudah mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sudah 

mulai ada komunikasi dan kerjasama yang cukup baik dengan pendidik dan peserta 

didik, karena masing-masing peserta didik sudah mulai bisa menghilangkan beban 

rasa malu, gugup, dan takut salah dalam menyampaikan hasil diskusinya. Akan tetapi 

ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan sehingga siklus selanjutnya benar-benar 

dapat diterapkan dengan hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan refleksi siklus I pertemuan pertama dan kedua, 

direkomendasikan perbaikan untuk siklus II sebagai berikut: 

a. Memperhatikan kinerja yang sudah baik pada proses pembelajaran untuk tetap 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

b. Peneliti harus lebih meningkatkan pembimbingan dan pengawasan pada saat 

peserta didik di dalam kelompok ahli 

c. Peneliti harus bisa menguasai peserta didik agar waktu tidak terbuang sia-sia 

dan diskusi berjalan dengan epektif dan episen. 

d. Peneliti memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka semakin 

senang dalam mempelajari pembelajaran dengan menggunakan strategi 

jigsaw learning 

e. Peneliti lebih meningkatkan pengelolaan kelas. 
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D. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan  1x pertemuan yaitu dengan materi memahami 

benda-benda bersejarah Dilaksanakan pada hari kamis, 10 November  2016  pukul 

09.40 -11.10 WIB adapun tahapan proses pembelajaran siklus II ini peneliti 

menggumakan beberapa tahapan. 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Pelaksanaan siklus ke dua ini hanya 1 kali pertemuan . Adapun hal-hal yang 

perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan siklus II ini adalah: menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), menyiapkan materi pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial ( IPS ), menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan lembar 

obsevasi guru dan juga lembar observasi peserta didik, menyiapkan soal-soal yang 

akan di ujikan, menyiapkan deskrifsi penilaian. Menyiapkan reward ( hadiah ) dan 

melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran IPS.  Materi yang diajarkan pada 

putaran I ini adalah usaha melestarikan peniggalan sejara.  

Pada siklus kedua berdasarkan pada pengamatan dan refleksi pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua. Siklus kedua ini tidak jauh berbeda dengan siklus I 

pertemuan pertama dan kedua yaitu melakukan diskusi mengenai masalah yang di 

ajukan selama 2 x 35 menit kemudian di lanjutkan dengan tes, yaitu berisi tentang 

pengujian hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari 1 kali 

pertemuan, dilaksanakan pada tanggal 10 november  2016 pukul 09.40 – 11.00 WIB. 

 

 



82 
 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

   Pada pertemuan ini proses pembelajaran diikuti oleh 24 peserta didik, disini 

peneliti bertugas sebagai guru dengan menggunakan strategi jigsaw learning , dan 

guru mata pelajaran IPS sebagai observer. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan 

dalam waktu 2 x 35 menit. Pada pertemuan ini materi yang disampaikan usaha 

melestarikan peniggalan sejara. 

a. Kegiatan Awal  

Peneliti  membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam Pada saat 

peneliti mengucapkan salam hampir semua peserta didik menjawab salam dan sudah 

mulai serius dalam mengikuti pembelajaran, Tetapi masih ada 1 orang peserta didik 

yang tidak serius menjawab salam atau belum siap dalam mengikuti keberlangsungan 

nya dalam pelaksaan pembelajaran, peneliti meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa Pada saat peserta didik berdoa sudah  khusuk dalam berdoa  

kemudian peneliti mengecek kehadiran peserta didik dalam pelaksanaan siklus ini 

peserta didik 24 orang peserta didik tampak hadir semua, sebelum peneliti memasuki 

kegiatan persepsi peneliti tidak lupa untuk memberi motivasi kepada peserta didik. 

Selanjutnya peneliti memasuki kegiatan persepsi, menanyakan kepada peserta didik 

tentang  bentuk-bentuk peninggalan sejarah yang telah dipelajari dalam pertemuan 

sebelumnya. Hampir seluruh peserta didik dikelas berebutan untuk  menjawab. Lalu  

peneliti menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi yang akan dicapai. 

Kemudian  peneliti  menjelaskan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

mempelajari usaha melestarikan peninggalan sejara, lalu peneliti membagi peserta 
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didik menjadi 4 kelompok asal dan 4 kelompok ahli dengan beranggotakan 6 orang 

peserta didik. 

b. Kegiatan Inti  

  Pada pertemuan siklus kedua ini, Peneliti mengondisikan kelas dan membagi 

kelompok menjadi 4 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 6 peserta 

didik yang heterogen, peneliti menjelaskan fungsi kelompok-kelompok kepada 

seluruh peserta didik. peneliti membagi kelompok dengan 4 kelompok asal dan 4 

kelompok ahli dengan beranggotakan 6 orang peserta didik setiap kelompok, setiap 

kelompok asal dari kelompok I- IV  itu beranggotakan 6 orang peserta didik dengan 

berbedah-bedah jenis kelamin maupun kemampuan, setelah dibagi menjadi kelompok 

asal kemudian peneliti membagikan materi kepada setiap kelompok asal dengan 

materi yang berbeda-bedah setiap kelompok, materi yang didapatkan sesuai dengan 

kelompoknya. Yaitu kelompok I diberi materi tentang mendaftarkan dan menyimpan, 

kelompok II diberi materi tentang perawatan rutin dan pengawetan, kelompok III 

diberi materi tentang pemugaran , kelompok IV diberi materi tentang pelindungan 

hukum setelah selesai di bagi materi dari setiap kelompok asal. kemudian peneliti 

membagi kelompok menjadi kelompok ahli dengan cara dari kelompok I peserta 

didik yang nomor 1 kekelompok II sedangkan peserta didik nomor 2 kekelompok III 

sedang peserta didik yang nomor 3 kekelompok IV, sedangkan yang dari kempok I 

dari peserta didik nomor 4, 5 dan 6 itu menunggu rumah atau bisa disebut dengan 

tetap di kelompok yang semula, begitu pun selanjutnya dalam pembagian kelompok 

yang kelompok II, III dan IV tidak ada bedahnya sama sekali yaitu sama saja dalam 
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pembagian kelompok nya, setelah selesai di bagi dalam kelompok ahli maka peserta 

didik dimintak untuk mendiskusikan yang mereka bawa dari setiap kelompok asalnya 

peserta didik diberi waktu berdiskusi sekitar 20 menit. untuk membedakan  peserta 

didik dari setiap kelompok guru memberi tanda yang berbeda dari setiap kelompok 

asal setelah dibagi menjadi kelompok ahli. Jadi setiap peserta didik disini harus 

bertanggung jawab dengan materi dan pembelajaran diskusi yang sedang berjalan. 

 Dari setiap kelompok ahli mereka akan mendiskusikan materi yang mereka 

dapat. Peneliti memantau kerja setiap kelompok dan memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Peneliti meminta para anggota 

kelompok ahli untuk kembali ke kelompok asal dan berdiskusi tentang apa yang 

didapat dari kelompok ahli dan  pengetahuan yang diperolehnya agar dijelaskan dan 

diajarkan kepada anggota-anggota kelompok asalnya. 

 Peneliti meminta perwakilan peserta didik dari anggota kelompok ahli 

mempresentasikan apa yang telah didapat dari diskusi kelompoknya, agar peneliti 

dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan.    

c. Kegiatan Akhir/ Penutup 

 Peneliti mengajak seluruh peserta didik membuat kesimpulan dari hasil 

diskusi yang telah dilaksanakan pada siklus II, Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi secara bersama-sama dalam kelompoknya, sekaligus 

guru memberikan penguatan belajar peserta didik menyimpulkan hasil kerja diskusi 

mereka, kemudian peneliti mengadakan evaluasi untuk menguji pemahaman peserta 

didik tentang materi yang telah di pelajari secara kerja kelompok, Lalu peneliti 
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memberikan soal-soal latihan yang dikerjakan masing- masing individu ( penilaian 

autentik). Kemudian peserta didik mengerjakan soal-soal secara individu, tetapi 

masih ada 1 orang peserta didik yang masih menyontek kepada teman sebelahnya, 

kemudian peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta didik atas 

perhatian peserta didik selama peneliti memberikan pembelajaran di kelas mereka. 

Peneliti memberikan pesan-pesan moral kepada peserta didik sebelum peneliti 

mengakhiri pertemuan ini, bisa dilihat Peserta didik mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh peneliti kemudian peneliti meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa seluruh peserta didik dan guru berdoa, kemudian guru mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Seluruh peserta didik 

berjabat tangan kepada peneliti sebelum keluar kelas. 

3. Observasi Tindakan Kelas Siklus II 

     Pada siklus II pertemuan terakhir ini banyak perkembangan positif yang 

dicapai peserta didik, peserta didik sudah mulai terbiasa menggunakan strategi jigsaw 

learning, dan  peserta didik  sudah bisa memahami ketika  pembagian kelompok asal 

dan kelompok ahli, saat pembagian kelompok peserta didik sudah bisa dikondisikan 

walau pun masih ada sedikit  kendalah, tetapi waktu yang di lakukan sudah efektif 

dan efesien, Saat akan di bagi kedalam kelompok ahli peserta didik sudah tidak 

binggung, peserta didik sudah mengerti dan biasa saat membagi kelompok dan tidak 

merasa bingung lagi, Pada saat berdiskusi peserta didik sudah mengerti dan saling 

berdiskusi sesama teman sehingga berjalan dengan lancar, peserta didik  sudah 

tampak belajar berdiskusi dan tidak ada yang belajar sendiri lagi, cara diskusi dalam 
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kelompok ahli, peserta didik sudah terlihat tidak bingung, canggung, malu dan takut 

salah dalam menyampaikan hasil diskusi  dari kelompok ahli, Tetapi masih ada 2 

orang peserta didik yang masih binggung dalam berdiskusi, pada saat sudah kembali 

kekelompok masing-masing yaitu kelompok asal peserta didik sudah tidak canggung 

dan malu takut salah untuk mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok ahli, peserta 

didik sudah berani dan merasa tidak canggung terhadap teman sendiri dalam 

mendiskusikan hasil dari kelompok ahli, Pada saat peserta didik diberikesempatan 

untuk berdiskusi kedepan mewakili setiap kelompok peserta didik sudah berani dalam 

mendiskusikan hasilnya, Peserta didik sudah berani dan tidak malu kepada temannya 

ketika berdiskusi di depan kelas. Ketika selesai berdiskusi peneliti memberikan 

kesimpulan bersama-sama peserta didik kemudian peneliti memberikan soal-soal 

individu kepada peserta didik. Akan  tetapi masih terdapat 4 peserta didik yang masih 

belum tuntas dalam mengerjakan soal-soalnya, penyebabnya kurang antusias peserta 

didik ketika mengikuti proses belajar mengajar, yang bersifat pada ranah 

psikomotoriknya, namun disamping itu peserta didik sudah mengalami peningkatan 

hasil belajar yang cukup menggembirakan dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar, para peserta didik semakin aktif karena dalam tiga kali pertemuan ini 

mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi, hal ini ditunjukkan dengan 

peran aktif mereka dalam berbagai hal, seperti dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar peserta didik terlihat sangat aktif, peserta didik bisa menjadi ahli dalam 

bidangnya dan bisa mengajarkan temannya serta memahami materi yang diberikan, 

juga menampakkan rasa gembira dan senang selama mengikuti pembelajaran.  
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   Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal yang 

dikerjakan secara individu kepada peserta didik yang berkaitan dengan usaha 

melestarikan peninggalan sejarah. Adapun Hasil tes siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel VIII 

Hasil Belajar IPS  Siklus II Kelas IV SDN I Gunung Tiga  

 Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama siswa KKM 
Hasil Tes  

Siklus II 
Keterangan  

1 Apit Saipudin 65 75 Tuntas 

2 Arwan Hamid 65 65 Tidak Tuntas 

3 Aldinu Riski Putra 65 85 Tuntas 

4 Bahyudi 65 65 Tidak Tuntas 

5 Ely Puspa Sari 65 90 Tuntas 

6 Hengki Herdiansah 65 80 Tuntas 

7 Mifta  65 75 Tuntas 

8 Nadia Safitri 65 80 Tuntas 

9 Nofa Hera 65 85 Tuntas 

10 Ningsih  65 75 Tuntas 

11 Pirna Tiara Antisa 65 85 Tuntas 

12 Putrid Ganda Sari 65 75 Tuntas 

13 Peri Pirnando 65 88 Tuntas 

14 Paisal Hamyah 65 86 Tuntas 

15 Ribu Emeliya 65 70 Tuntas 

16 Rahmat Kebat 65 65 Tidak Tuntas 

17 Rio Anggara 65 90 Tuntas 

18 Seriyat  65 65 Tidak Tuntas 

19 Sabila pinanda 65 85 Tuntas 

20 Siti julailah 65 90 Tuntas 

21 Septa rahmadani 65 70 Tuntas 

22 Tio Aprindo 65 90 Tuntas 

23 Putri Temulestari 65 75 Tuntas 

24 Rangga Anggara 65 85 Tuntas 

Jumlah Peserta Didik Yang 

Tuntas 

20 (83,33%) 

Jumlah Peserta Didik Yang 

Tidak Tuntas 

4 (16,66%) 
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Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II mata pelajaran IPS 

kelas IV  SDN I Gunung Tiga.  

 

Berdasarkan hasil table diatas, pembelajaran dengan menggunakan strategi 

jigsaw learning siklus II terdapat peningkatan  hasil belajar  peserta didik terlihat dari 

hasil tes pertemuan sebelumnya dengan hasil belajar peserta didik sebesar  20,8%. 

Dengan tingkat keberhasilan  peserta didik dalam kelas adalah 15 peserta didik tuntas 

(62,5%) sedangkan 9 peserta didik belum tuntas (29,16%), sedangkan hasil tes Siklus 

II ini adanya peningkatan keberhasilan peserta didik dalam kelas adalah 20 peserta 

didik tuntas dengan persentase (83,33%) sedangkan 4 peserta didik  belum tuntas 

dengan persentase (16,66%),   

Dengan  demikian, penerapan strategi jigsaw learning dari Siklus I dan Siklus 

II hasil belajar peserta didik terdapat peningkatan dari sebelumnya, yaitu peserta 

didik yang mencapai ketuntasan pada hasil Siklus I mencapai 70,83%, dan ketuntasan 

pada hasil tes Siklus II ini mencapai 83,33%, terdapat peningkatan 20,8%.  

4. Refleksi Tindakan Kelas Siklus II 

 Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran dengan strategi jigsaw learning  

berjalan dengan baik dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

direncanakan, dapat dilihat dari hasil tes yang terdapat pada table hasil tes siklus II 

diatas.. 

 Pada Siklus II pelaksanaan pembelajaran menerapkan strategi jigsaw learning 

sudah lebih baik dari siklus sebelumnya juga dapat dilihat dari peningkatan 

rekomendasi perbaikan rencana tindakan pada siklus II yaitu. 
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1. Peserta didik sudah terbiasa menggunakan strategi jigsaw learning dalam 

pembelajaran 

2. Guru sudah dapat menguasai kelas saat pembelajaran berlangsung dan peserta 

didik sudah bisa menguasai saat pembagian kelompok asal maupun kelompok 

ahli. 

3. Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dari setiap siklus 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terlihat bahwa 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV SDN I Gunung 

Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  guru dalam mengajar 

menggunakan strategi pempelajaran langsung (direct instruction). Dimana 

strategi pembelajaran langsung ini berpusat paling tinggi terhadap  guru, 

sehingga berpengaruh kepada hasil belajar peserta didik dan bisa dilihat dari 

table pra siklus dibawah ini: 

Hasil Belajar IPS Pre Siklus Kelas IV SDN I Gunung Tiga 

 Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

No Hasil Belajar Nilai ketuntasan peserta didik 

1 Tuntas  5 peserta didik  (20,8%) 

2 Tidak Tuntas 19 peserta didik (79,2%) 

 

Berdasarkan tabel diatas yang memperoleh ketuntasan 5 peserta didik 

(20,8%) dan yang tidak tuntas 19 peserta didik (79,2%) dengan demikian hasil 

belajar peserta didik masih rendah. Selanjutnya peneliti menggunakan strategi 
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jigsaw learning pada siklus I pertemuan pertama tetapi pada pertemuan 

pertama sudah mulai meningkat walaupun hampir sama dengan pra siklus bisa 

kita lihat dari tabel di bawah ini: 

Hasil Belajar IPS  Siklus I Pertemuan pertama Kelas IV SDN I 

Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  

Tanggamus Tahun Ajaran 2016-2017 

 

No Hasil Belajar  Niali ketuntasan peserta didik 

1 Tuntas 8 peserta didik (33,34%) 

2 Tidak Tuntas 16 pserta didik (66,66%) 

 

Berdasarkan tabel diatas, pembelajaran dengan menggunakan strategi 

jigsaw learning pada siklus I pertemuan pertama hasil belajar peserta didik 

masih sangat rendah dan di tunjukan bahwa tingkat keberhasilan 24 peserta 

didik yang tuntas 8 peserta didik (33,34%) sedangkan yang belum tuntas 16 

peserta didik (66,66%), dilihat dari nilai hasil tes peserta didik dengan 

menggunakan strategi jigsaw learning pada siklus I pertemuan pertama masih 

banyak peserta didik yang  belum mencapai ketuntasan dan belum menguasai 

materi dengan penerapan strategi jigsaw learning. kemudian peneliti 

melanjutkan pada siklus I pertemuan keduan masih menggunakan strategi 

jigsaw learning disini peserta didik sudah mulai terbiasa menggunakan 

strategi jigsaw learning sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga 

tingkat ketuntasan peserta didik pada pertemuan kedua ini terdapat 
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peningkatan yang pada hasil belajar peserta didik, adapun hasil belajar peserta 

didik siklus I pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

Hasil Belajar Siklus I Pertemuan kedua Kelas IV SDN I Gunung Tiga 

 Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

No Hasil Belajar  Nilai Ketuntasa Peserta Didik 

1 Tutas  15 Peserta Didik (62,5%) 

2 Tidak  Tuntas 9 Peserta Didik (37,5%) 

  

Berdasarkan hasil tabel diatas, pembelajaran dengan menggunakan 

strategi jigsaw learning siklus I pertemuan pertama dan kedua terdapat 

peningkatan hasil belajar menunjukan bahwa tingkat keberhasilan 24 peserta 

didik yang mencapai ketuntasan 15 peserta didik (62,5%) dan yang belum 

tuntas 9 peserta didik (37, 5) sedangkan hasil belajar peserta didik 

dipertemuan pertama yang tuntas 8 peserta didik (33,34%), yaitu peserta didik 

yang mencapai pada siklus I pertemuan pertama 5 peserta didik yang 

mencapai ketuntasan (33,34%), dan ketuntasan pada pertemuan kedua ini 15 

peserta didik yang mencapai ketuntasan (62,5%) terdapat peningkatan pada 

hasil belajar peserta didik yaitu 7 peserta didik (29,16%). Hasil belajar peserta 

didik pada siklus I pertemuan pertama dan kedua ini sudah ada peningkatan 

tetapi belum memenuhi indicator keberhasilan yang telah direncanakan. 

kemudian peneliti melanjutkan pada siklus II masih menggunakan 

strategi jigsaw learning disini peserta didik sudah terbiasa menggunakan 
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strategi jigsaw learning sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga 

tingkat ketuntasan peserta didik pada siklus II  ini terdapat peningkatan pada 

hasil belajar peserta didik dengan sangat baik, adapun hasil belajar peserta 

didik siklus II adalah sebagai berikut: 

Hasil Belajar IPS Pre Siklus Kelas IV SDN I Gunung Tiga 

 Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

No  Hasil Belajar Nilai Ketuntasan Peserta Didik 

1 Tuntas  20 Peserta Didik (83,33%) 

2 Tidak Tuntas 4 Peserta Didik (16,67%) 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas pembelajaran menggunakan strategi 

jigsaw learning pada siklus II  terdapat peningkatan dengan keberhasilan 24 

peserta didik yang mencapai ketuntasan 20 peserta didik (83,33%) dan yang 

belum tuntas 4 peserta didik (16,67%), sedangkan  hasil belajar pada 

pertemuan sebelumnya yang tuntas 15 peserta didik (62,5%) dan yang belum 

tuntas  9 peserta didik (37,5%) terdapat peningkatan pada hasil belajar peserta 

didik yaitu 5  peserta didik (20,83%).  Dengan demikian penerapan Strategi 

Jigsaw Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi jigsaw learning berjalan 

dengan baik dan hasil penelitian ini telah memenuhi indikator keberhasilan 

yang telah direncanakan, berikut tabel hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosil dari siklus I dan siklus II 
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Hasil Belajar IPS Siklus I dan Siklus II Kelas IV SDN I Gunung Tiga 

 Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus  

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

Hasil Belajar Nilai Ketuntasan Peserta Didik 

Jumlah Peserta Didik 

Yang Tuntas 

5 (20,8%) 8  (33,34%) 15 (62,5%) 20 (83,33%) 

Jumlah Peserta Didik 

Yang Tidak Tuntas 

19 (79,2%) 16 (66,66%) 9 (37,5%) 4 (16,67%) 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa  Pra Siklus, Siklus  I dan  Siklus 

II mata pelajaran IPS kelas IV SDN I Gunung Tiga 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa hasil belajar peserta 

didik mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada pra siklus hasil belajar 

dari 24 peseta didik yang mencapai ketuntasan 5 peserta didik (20,8%) 

sedangkan siklus I  pertemuan pertama hasil belajar peserta didik yang 

mencapai ketuntasan 8 peserta didik (33,34%) dan pada pertemuan kedua 

yang mencapai ketuntasan 15 peserta didik (62,5%) akan tetapi pada siklus 

II terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik yang mencapai ketuntasan 

20 peserta didik (83,33%) . Hal tersebut membuktikan bahwa menggunakan 

Strategi Jigsaw Learning telah berhasil membantu peserta didik untuk 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Peningkatan hasil belajar pada setiap siklus dapat di lihat pada grafik berikut 

ini: 
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Gambar 2. Grafik 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Dari Siklus I Sampai Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik diatas menunjuka adanya peningkatan terhadap hasil belajar peserta 

didik. Pada saat pra siklus hanya 5 peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan (20,8 

%) sedangkan siklus I pertemuan kedua sudah mulai meningkat yaitu 15 peserta didik 

yang mencapai ketuntasan (62,5%) akan tetapi pada siklus II terjadi peningkatan 

dengan 20 peserta didik yang tuntas (83,33%). Terdapat peningkatan dari hasil belajar 

peserta didik dari siklus I pertemuan kedua dan siklus II sebesar 5 peserta didik yang 

mencapai ketuntasan (20,83%). Data ini menunjukan bahwa Strategi Jigsaw 

Learning telah berhasil membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. 

Demikian dengan selesainya siklus 2 ini tampak jelas terjadi nya peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada saat penerapan Strategi Jigsaw Learning dan postest mata 
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pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu 

Belu Kabupaten Tanggamus.  

Dari hasil catatan lapangan, tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang telah peneliti laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )  dengan menerapkan strategi jigsaw 

learning  membawa dampak positif  yang  bisa menghasilkan peningkatan hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Peserta Didik Kelas IV  SDN I Gunung Tiga 

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016-2017. Namun 

diharapkan penerapannya tidak sampai disini, guru diharapkan mengadakan tindak 

lanjut dari penerapan ini dengan lebih memperdalam strategi pembelajaran jigsaw 

learning ataupun dengan strategi-strategi lain yang bersifat inovatif. 

 

 



96 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa: peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan 

melalui penerapan Strategi Jigsaw Learning peserta didik kelas IV SDN I 

Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil  penelitian menunjukan hasil belajar 

peserta didik sebelum digunakan strategi jigsaw learning  hasil belajar peserta 

didik kelas IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus 

yang tuntas 5 peserta didik (20,8%) sedangkan yang tidak tuntas 19 peserta didik 

(79,2%). Setelah menggunakan strategi jigsaw learning ada peningkatan dari  

setiap siklus yaitu pada siklus I pertemuan kedua dari 24 peserta didik yang tuntas 

belajar sebanyak 15 peserta didik (62,5%), dan yang belum tuntas belajar 9  

peserta didik (29,16%) . Kemudian meningkat pada siklus II dari 24 peserta didik 

yang tuntas belajar sebanyak 20 peserta didik (83,33%) dan yang belum tuntas 

belajar yaitu 4 peserta didik (16,66%). Dengan demikian pembelajaran 

menggunakan penerapan strategi jigsaw learning   pada mata pelajaran IPS dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik  kelas IV SDN I Gunung Tiga  

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. 
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B. SARAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan 

diterapkannya strategi jigsaw learning untuk meningkatkan hasil belajar kelas 

IV SDN I Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, akan 

tetapi tidak dapat dipungkiri masih ditemukannya kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Maka dari itu memberikan saran-saran sebagai berikut  

1. Bagi guru 

a) Sebaiknya guru lebih kreatif dalam memilih strategi pembelajaran 

agar suasana belajar bisa menarik dan tidak monoton. 

b) Sebaiknya guru maupun peneliti dapat mengimplementasikan 

strategi jigsaw learning dalam mata pelajaran IPS. 

2. Bagi peserta didik 

a) Peserta didik harus membiasakan diri untuk belajar secara 

berkelompok dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

b) Peserta didik harus lebih giat dalam mengerjakan soal-soal tentang 

apa yang telah dipelajarinya 

3. Dari penelitian  

a)  ternyata strategi jigsaw learning merupakan strategi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik dalam mata pelajara IPS. 



98 
 

C. PENUTUP  

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya serta kerja keras yang penulis lakukan, 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Masih terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran kepada 

pembaca dan penguji untuk perbaikan-perbaikan yang bersifat membangun. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat, Aamiin. 

Akhirnya, atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT 

memberikan rahmat dan ridha-nya. Amin Ya Robbal Alamin. 
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Lampiran 1 

FOTO - FOTO PROSES BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE PEMBELAJARAN JIGSAW 
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN 
 

NAMA SEKOLAH     : SDN I Gunung Tiga 

Mata Pelajaran           : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester          : IV / I 

Standar Kompetensi  : 1.  Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten / kota     

                                         dan provinsi 

 

KOMPETE

NSI  

DASAR  

MATERI 

POKOK /  

PEMBELAJA

RAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARA

N  

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN  
ALOKAS

I  

WAKTU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  
Teknik 

Bentuk 

Instru

men 

Contoh 

Instrumen 

1.1.Membaca 

peta 

lingkung

an 

setempat 

(kabupate

n/kota 

provinsi) 

dengan 

menggun

akan 

skala 

sederhan

 Membaca 

peta 

lingkungan 

setempat 

dengan 

menggunak

an skala 

sederhana 

 Membaca 

lambang/simbol 

peta lingkungan 

setempat 

(kabupaten/kota, 

provinsi) 

 Menjelaskan 

komponen peta  

 Menghitung 

jarak kota dalam 

peta dengan 

jarak sebenarnya 

 Memperbesar 

 Membaca 

lambang/simbol 

dalam 

peta kabupaten/kota 

dan provinsi di 

lingkungan tempat 

tinggalnya dengan 

menggunakan skala 

sederhana 

 Menunjukkan 

tempat-tempat 

penting di 

kabupaten/kota 

 Tes 

Tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urai

an 

 Bacakan 

peta 

lingkung

an 

setempat 

(kabupate

n/kota 

provinsi) 

dengan 

menggun

akan 

skala 

sederhan

9 x 35 

menit  

pert 1 - 3  

(3 

minggu) 

  

  

  

  

  

  

 Buku 

Erlangga 

IPS Asy’ari 

hal. 1 - 10 

 Buku 

pendamping  

 Peta / atlas  



5 
 

 

 

a  

  

  

  

  

  

  

peta provinsi 

dengan 

menggunakan 

skala sederhana 

 Memperkecil 

peta provinsi 

dengan 

menggunakan 

skala 

 Menugasi murid 

menunjukkan 

tempat-tempat 

penting 

 Menjelaskan 

arah mata angin 

pada peta 

daerah tempat 

tinggalnya pada peta 

seperti tempat 

bersejarah, pelabuhan 

laut/udara, dan lain-

lain 

 Menunjukkan daerah 

tempat tinggalnya 

(kabupaten/kota) 

 Menunjukkan 

ibukota dan namanya 

di provinsi tempat                                                  

tinggalnya 

 Menggambar peta 

kabupaten/kota dan 

atau provinsi tempat                                               

tinggalnya dengan 

rnenggunakan skala 

sederhana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a   

  

  

1.2.Mendesk

ripsi-kan 

kenampa

kan alam 

di 

lingkung

an 

kabupate

n/ko-ta 

 Kenampaka

n alam dan 

keragaman  

 sosial 

budaya  

 

 Menyebutkan 

macam-macam 

Kenampakan 

alam  

 Menyebutkan 

ciri-ciri 

kenampakan  

 Menjelaskan 

manfaat 

 Mengidentifikasi 

ciri-ciri dan manfaat 

kenampakan alam  

 Menunjukkan ciri-

ciri sosial dan budaya 

di kabupaten/kota                         

provinsi tempat 

tinggalnya 

 Menjelaskan 

 Tes 

Tulis 

 Urai

an 

Jelaskan 

ciri-ciri dan 

manfaat 

kenampaka

n alam 

9 x 35 

menit  

pert 4 - 6  

(3 

minggu)  

  

  

  

 Buku 

Erlangga 

IPS Asy’ari 

hal. 11 – 28 

 Buku 

pendamping  

 Peta / atlas  

  



6 
 

 

 

dan 

propinsi 

serta 

hubungan

nya 

dengan 

keragama

n sosial 

budaya 

  

kenampakan 

alam di 

kabupaten/kota 

dan provinsi  

 Menjelaskan 

penyebab 

terjadinya 

bencana alam di 

daerah setempat  

 Menyebutkan 

ciri-ciri 

terjadinya suatu 

peristiwa alam  

  

keanekaragaman 

sosial di daerahnya 

 Menjelaskan 

keanekaragaman 

budaya di daerahnya 

 Menunjukkan tempat 

suku bangsa yang 

ada di daerahnya 

 Menunjukkan tempat 

budaya di daerahnya 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.Menunju

k-kan  

jenis dan 

persebara

n sumber 

daya 

alam 

serta 

pemanfaa

tannya 

untuk 

kegiatan 

ekonomi 

di 

 Sumber 

daya alam 

serta 

pemanfaata

n- untuk 

kegiatan 

ekonomi 

 Berdiskusi 

tentang sumber 

daya alam  

 Menemutunjukk

an dalam peta 

tempat-tempat 

penghasil 

sumber daya 

alam  

 Mencatat jenis-

jenis sumber 

daya alam  

 Mencatat tempat 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis sumber 

daya alam dan 

kaitannya dengan 

kegiatan ekonomi  

 Menggunakan peta 

setempat untuk 

menunjukkan 

persebaran sumber 

daya alam  

 Menjelaskan manfaat 

sumber daya alam 

yang ada di 

 Tes 

Tulis 

 Urai

an 

Sebutkan 

jenis-jenis 

sumber 

daya alam 

dan 

kaitannya 

dengan 

kegiatan 

ekonomi 

9 x 35 

menit  

pert 7 - 9  

(3 

minggu) 

  

  

  

  

  

  

  

 Buku IPS 

kelas IV 

Asy’ari 

Erlangga 

hal. 29 - 56 

 Buku 

pendamping  

 Peta/gmbar 
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lingkung

an 

setempat  

  

  

  

  

  

persebaran 

sumber daya 

alam dan jenis 

kegiatannya  

 Menemutunjukk

an dalam peta 

tempat penghasil 

persebaran 

sumber daya  

 Menyebutkan 

manfaat sumber 

daya alam  

 Menjelaskan 

pentingnya 

sumber daya 

alam  

lingkungan setempat  

 Menjelaskan bentuk-

bentuk kegiatan 

ekonomi di 

lingkungantempat 

tinggalnya 

 Menunjukkan 

persebaran kegiatan 

ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

 Membuat daftar 

tentang kegiatan 

ekonomi dan 

pemanfaatannya di 

lingkungan tempat 

tinggalnya 

  

  

1.4. 

Menghar

gai 

keragama

n suku 

bangsa 

dan  

budaya 

setempat 

(kabupate

n/kota, 

  Keragaman 

suku bangsa 

dan budaya 

 Menyebutkan 

macam-macam 

suku bangsa di 

Indonesia  

 Menjelaskan 

pentingnya 

persatuan dalam 

keragaman 

budaya  

 Mengidentifikasi 

 Menjelaskan 

pengertian Bhineka 

Tunggal Ika  

 Menjelaskan 

pentingnya persatuan 

dalam 

keragamanbudaya  

 Membandingkan 

bentuk-bentuk 

keragaman suku 

 Tes 

Tulis 

 Urai

an 

Jelaskan 

pengertian 

Bhineka 

Tunggal Ika  

 

9 x 35 

menit  

pert 10 - 

12  

(3 

minggu) 

  

  

   

 Buku IPS 

IV Asy’ari 

Erlangga 

hal. 57 - 74 

 Buku 

pendamping  

 Gambaran 

suku bangsa 

dan hasil 

kebudayaan  
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provinsi) 

  

  

  

  

bentuk-bentuk 

keragaman suku 

bangsa dan 

budaya setempat 

 Memberikan 

contoh perilaku 

menghargai 

keragaman yang 

ada di 

masyarakat 

 Memberikan 

contoh sikap 

menerima 

keragaman suku 

bangsa dan 

budaya setempat 

  

bangsa dan budaya 

setempat  

 Memberikan contoh 

cara menghargai 

keragaman yang ada 

di masyarakat 

setempat 

 Menunjukkan sikap 

menerima keragaman 

suku bangsa dan 

budaya di masyarakat 

 Menunjukkan 

keragaman budaya 

yang ada di 

daerahnya me-        

lalui peta 

 

     

1.5. 

Menghar

gai 

berbagai 

peninggal

an 

sejarah di 

lingkung

an 

setempat 

(kabupate

 Peninggalan 

sejarah di 

lingkungan 

setempat  

 

 Mencari 

informasi dari 

buku tentang 

macam-macam 

peninggalan 

sejarah 

 Mencatat / 

merangkum 

macam-macam 

peninggalan 

sejarah 

 Mencatat 

peninggalan-

peninggalan sejarah 

di lingkungan 

setempat 

 Mengumpulkan 

informasi tentang 

asal-usul nama suatu 

tempat dari berbagai 

sumber  

 Mengelompokkan 

 Tes 

Tulis 

 Urai

an 

ceritakan 

peninggalan 

bersejarah 

yang ada di 

lingkungan 

setempat  

 

 9 x 35 ‘ (3 

x pert) 

  

  

  

  

  

  

  

  Buku IPS 

  Kelas IV 

Asy’ari  

  Erlangga 

  Hal. 75 - 86 
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n/kota, 

provinsi) 

dan 

menjagak

elestarian

nya 

  

  

  

  

 Menceritakan 

asal-usul 

terjadinya suatu 

tempat 

 Menyebutkan 

jenis-jenis 

peninggalan 

sejarah yang ada 

di lingkungan 

setempat 

 Menceritakan 

peninggalan 

sejarah yang ada 

di lingkungan 

setempat 

 Mengidentifikasi 

ciri-ciri 

peninggalan 

sejarah di 

lingkungan 

setempat  

 Menyebutkan 

cara 

menjagakelestari

an peninggalan 

sejarah  

 Menyebutkan 

manfaat menjaga 

jenis-jenis dan ciri-

ciri peninggalan 

bersejarah di 

lingkungan setempat 

 Menceritakan 

peninggalan 

bersejarah yang ada 

di lingkungan 

setempat  

 Mengadakan 

kunjungan ke tempat 

bersejarah  

 Menjelaskan cara 

menjaga kelestarian 

peninggalan sejarah  

 Menjelaskan manfaat 

menjaga kelestarian 

peninggalan sejarah 

 Membuat 

Melaporkan hasil 

kunjungan ke tempat-

tempat bersejarah di 

Iingkungan setempat 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
 

 

 

kelestarian 

peninggalan 

sejarah  

 Melaporkan 

hasil kunjungan  

1.6. 

Menelada

ni 

kepahlaw

anan dan 

patriotis

me 

tokoh-

tokoh 

dilingkun

gannya 

  

  

  

  

 Meneladani 

patriotisme 

dan 

pahlawan  

 Menyebutkan 

ciri-ciri sikap 

pahlawan dan 

patriotisme  

 Mampu bersikap 

rela berkorban 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Menyebutkan 

ciri-ciri sikap 

berjiwa besar  

 Memberi contoh 

sikap bersedia 

menerima 

kekalahan dan 

kemenangan 

dengan jiwa 

besar  

 Bersedia 

meminta maaf 

dan memberi 

 Menjelaskan 

pentingya memiliki 

sikap kepahlawanan 

dan patriotisme 

 Memberi contoh rela 

berkorban 

 Menunjukkan sikap 

positif atas jasa para 

pahlawan dalam 

membela bangsa dan 

negara  

 Menghargai para 

pahlawan bangsa 

dengan mengingat 

jasa-jasa mereka  

 Menjelaskan 

perlunya memiliki 

sikap berjiwa besar  

 Memberi contoh 

sikap berjiwa besar 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Tes 

Tulis 

 Urai

an 

Jelaskan 

pentingya 

memiliki 

sikap 

kepahlawan

an dan 

patriotisme 

 

9 x 35 

menit  

pert 16 - 

18  

(3 

minggu) 

  

  

  

  

   

  

  

 Buku IPS 

kelas IV  

 Gambar  

 pahlawanan  

 gambar 

tempat 

bersejarah 
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maaf 

  

   

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Jujur ( fairnes )  dan     
Ketelitian ( carefulness) 

 

                 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah            : SDN I Gunung Tiga 

Mata Pelajaran           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester         : IV 

Materi Pokok / Topik  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Membaca memahami benda-benda bersejarah (peninggalan sejarah setempat, 

asal-usul suatu tempat, prasasti, kitab/buku ,) dengan menggunakan gambar 

sederhana                                                                               

B.     Kompetensi Dasar 

Mengenal benda-benda bersejarah (peninggalan sejarah setempat, asal-usul 

suatu tempat, prasasti, kitab/buku,)  dengan menggunakan gambar sederhana   

C.    Indikator 

1. Membaca tentang peninggalan sejarah setempat yang ada di tempat 

tinggalnya dengan menggunakan gambar sederhana 

2. Menunjukkan benda-benda bersejarah  yang ada di sekitar tempat tinggal 

seperti,asal-usul suatu tempat yang ada di tempat tinggalnya. 

3. Menunjukkan benda-benda bersejarah seperti peninggalan sejarah, asal-usul 

suatu tempat, prasasti, kitab/buku. 

4. Menggambarkan kentang benda-benda bersejara yang ada di tempat 

tinggalnya dengan menggunakan gambar sederhan. 

 

D.    Tujuan pembelajaran :  

1. Menjelaskan komponen-komponen pada benda-benda bersejarah. 

2. Agar lebih memahami tentang benda-benda bersejarah 



 
 

 
 

3. Agar lebih memahami tentang benda-benda bersejarah yang ada seperti  

peninggalan sejarah setempat, asal-usul suatu tempat, prasasti, kitab/buku 

dll. 

 

E. Karakter  Siswa Yang Diharapkan 
a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Tekun ( Diligence ) 

c. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

d. Ketelitian  ( Carefulness ) 

e.  Percaya diri ( Confidence ) 

f.  Keberanian ( Bravery ). 

 

F.   Materi Pokok 
Memahami benda-benda bersejarah 

 

G. Strategi atau Model Pembelajaran 
1. Strategi Jigsaw learning 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

NO 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

MEDIA/ 

SUMBER 

WAKTU 

 

1  PENDAHULUAN  13 Menit 

 

 

a) Guru mengucapkan salam dengan ramah 
kepada peserta didik ketika memasuki ruang 

kelas. 

  2 Menit 
 

b) Berdo’a sebelum membuka pelajaran.  3 menit 

c) Memeriksa kebersihan kelas.  2 Menit 

 

d) Memeriksa kehadiran peserta didik dan 

memeberikan motivasi belajar peserta didik. 

 2 Menit 

 

e) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

pokok materi, dan penjelasan singkat tentang 

kenampakan alam di Indonesia dan 

kebudayaan di Indonesia. 

  

4 Menit 

2 KEGIATAN INTI   47  menit 



 
 

 
 

   Eksplorasi   

a) Guru membentuk empat kelompok kecil 

dengan anggota satu kelompok 6 orang 

peseta didik. 

  

10 menit 

 

 

 

b) Tiap kelompok diberi subtopik yang berbeda 

kelompok: I. Peninggalan Sejara Setempat 

2. Sejarah asal-usul suatu tempat 

3. Prasasti 

4. Kitab dan buku sejarah 

  

5 menit 

 

 

 

c) Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-masing dan 

menetapkan anggota ahli yang akan 

bergabung dalam kelompok ahli 

  

 

5 menit 

 

 

d) Anggota ahli dari masing-masing kelompok 

berkumpul dan menginteraksikan semua 

subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

  

 

5 menit 

 

e) Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas 

topic yang diberikan dan saling membantu 

untuk menguasai topic tersebut. 

  

10 menit 

 

 

f) Setelah memahami materi, kelompok ahli 

menyebar dan kembali ke kelompok masing-

masing, kemudian menjelaskan materi 

kepada rekan kelompoknya. 

 10 menit 

 



 
 

 
 

g) Tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi 

 5 menit 

 

h) Guru memberikan tes individual pada akhir 

pembelajaran tentang materi yang telah 

didiskusikan. 

 5 menit 

i) Siswa mengerjakan tes individual yang 

mencakup semua topik 

 15 menit 

Elaborsi  
  

a) Setelah semua selesai berdiskusi, setiap 

anggota dalam satu kelompok ahli, akan 

kembali ke kelompok asal. 

 5 menit 

b) Setiap kelompok asalnya akan 

mendiskusikan materi yang telah di pelajari 

di kelompok ahi kepada anggota 

kelompoknya. 

 5 menit 

Konfirmasi 
  

a) Bagi kelompok yang dapat 

mempersentasikan materi di depan dengan baik 

akan mendapatkan penghargaan 

 15 menit 

3 PENUTUP  8  Menit 



 
 

 
 

 

 

I. Sumber Belajar 

1. buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV 

 

J. Media Pembelajaran 
1. Gambar yang berhubungan dengan benda-benda bersejarah  

2. Strategi Jigsaw Learning 

 

K. Penilaian 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Membaca 

peninggalan 

sejarah setempat 

di tempat 

tinggalnya 

dengan 

menggunakan 

skala sederhana 

 

 Menunjukkan 

tempat-tempat 

bersejarah  

seperti 

 Tes 

Tulis 

 Pilihan 

ganda 
 

  

a) Seluruh peserta didik membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan 

pada siklus I, sekaligus guru memberikan 

penguatan belajar. 

 5  menit 

 

 

 

 

 

 

b) Seluruh peserta didik dan guru berdo’a.   

2 menit 

c) Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

  

1 menit 



 
 

 
 

peninggalan 

sejarah setempat 

asal-usul suatu 

tempat prasasti, 

kitab/buku di 

tempat 

tinggalnya  

 

 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

 

 

 



 
 

 
 

 Lembar Penilaian 

No Namapesertadidik Keterlibatan inisiatif Tanggung

jawab 

ket 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Apit Saipudin           

2 Arwan Hamid           

3 Aldinu Riski Putra           

4 Bahyudi           

5 Ely Puspa Sari           

6 Hengki Herdiansah           

7 Mifta            

8 Nadia Safitri           

9 Nofa Hera           

10 Ningsih            

11 Pirna Tiara Antisa           

12 Putrid Ganda Sari           

13 Peri Pirnando           

14 Paisal Hamyah           

15 Ribu Emeliya           

16 Rahmat Kebat           

17 Rio Anggara           

18 Seriyat            

19 Sabila pinanda           

20 Siti julailah           

21 Septa rahmadani           

22 Tio Aprindo           

23 Putri Temulestari           

24 Rangga Anggara           

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

                Gunung Tiga, 3 November 2016      

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

   

 

Husniwati, SP.d. SD     Yeni Istiqomah  

NIP: 196612152007012004    NPM: 1211100139 

 

 

MENGETAHUI 

KEPALA SDN I GUNUNG TIGA  

 

 

 

Siti Nasbah, S.Pd. SD 

NIP:197005032005012013 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Di bawah ini gambar pola Strategi jigsaw learning 

KELOMPOK ASAL 

I II III IV 

   

 

 

 

KELOMPOK AHLI 

I II III IV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa dalam pembagian kelompok 

pembelajaran strategi jigsaw learning dari setiap kelompok memiliki 6 orang anggota 

kelompok dengan setiap satu orang kelompok memiliki materi yang berbeda, 

kemudian mereka belajar dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda agar nanti di 

kelompok ahli mereka bisa bebagi dengan temen-temannya, misal dari orang no 1 

1        4 

2 `        5 

3        6 

1      4      

2      5 

3               6

  

1      4       

2      5 

3              6 

1       4 

2       5 

3       6 

1     II  

2              III 

3              IV 

1              I 

2    III 

3    IV 

 

1      IV 

2      II 

3      1 

 

1    III 

2    1  

3    II 

  

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 



 
 

 
 

mendapatkan materi peninggalan sejarah setempat, sedang no 2 mendapat materi 

sejarah asal-usul suatu tempat, no 3 mendapatkan materi prasasti, dan no 4 

mendapatkan kitab dan buku sejarah, sedangkan yang nomor 5 dan 6 mereka belajar 

materi yang sama atau bisa di sebut dengan menunggu rumah atau menunggu 

kedatangan teman dari kelompok lain. Agar nanti apa yang didapat dari teman yang 

kelompok lain bisa di bagikan keteman kelompoknya. 

I   =  Peninggalan Sejarah Setempat  

II  = Sejarah Asal-Usul Suatu Tempat 

III = Prasasti  

IV = Kitab/Buku Sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Soal  Siklus I 

Nama : 

Kelas  : 

 

A.  Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang 

benar menggunakan tanda silang  (X) 

1. Apa nama tempat penyimpanan benda-benda bersejarah……… 

A. Rumah Ibadah 

B. Museum 

C. Gudang 

D. Candi 

 

3. Prasasti peninggalan kerajaan tarumanegara, yang dibuat kira-kira 

abad……………. 

A. Ke-6 M 

B. Ke-8 M 

C. Ke-7 M 

D. Ke-5 M 

 

4. Pada abad ke-14 M diketahui terdapat pelabuhan dimuara ciliwung yang 

berkembang pesat, pelabuhan tersebut diberinama……. 

A. Pelabuhan Merak 

B. Pelabuhan Citaruman 

C. Pelabuhan Sunda Kelapa 

D. Pelabuhan Bakauhuni 

 

5. pelabuhan sunda kelapa menarik perhatian bangsa lain untuk menguasainya 

pada tahun………. 

A. Tahun 1545 

B. Tahun 1527 

C. Tahun 1537 

D. Tahun 1557 

 

6. tanggal berapa dijadikan harijadi kota Jakarta ………… 

A. Tanggal 22 Juni 1527 

B. Tanggal 23 Juni 1527 

C. Tanggal 26 Juni 1527 

D. Tanggal 27 Juni 1527 

 

 



 
 

 
 

6. saat belanda menjajah Indonesia jayakarta diganti nama dengan………. 

A. Bandung 

B. Jogyakarta 

C. Jakarta 

D. Batavia 

 

7. asal-usul kota Jakarta termasuk……………… 

A. Sejarah  

B. Dongeng 

C. Legenda 

D. Cerita 

 

8. bahasa yang digunakan untuk menulis prasasti menggunakan………. 

A. Bahasa Indonesia 

B. Bahasa Jawa 

C. Bahasa Kuno 

D. Bahasa Sunda 

 

9. prasasti ciaruteun, kebon kopi, tugu, lebak, jambu, muara cianten, pasir awi, 

prasasti-prasasti tersebut dibuat pada zaman kerajaan……… 

A. Kearajaan Kutai 

B. Kerajaan Kediri 

C. Kerajaan  Mataram 

D. Kerajaan Tarumanegara 

 

10. buku Ramayana dikarang oleh……….. 

A. Empu Wiyasa 

B. Empu Sedah 

C. Empu Panuluh 

D. Empu Walmiki 

 

11. prasasti yang ditemukan di jawa timur………. 

A. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo 

B. Prasasti Paleh, Prasasti Panumbungan 

C. Prasasti Canggal, Prasasti Dakawu 

D. Prasasti Tugu, Prasasti Lebak 

 

12. buku kutaramanawa ini berisi tentang kenegaraan dan hokum pada zaman 

majapahit, buku ini di karang oleh……………… 

A. Ir. Sukarno 

B. Mahapahit Gajah Mada 

C. Empu Panuluh 

D. Empu Tantular 



 
 

 
 

 

13. prasasti yang berasal dari sumatera selatan adalah prasasti………… 

A. Talang Tuo 

B. Canggal 

C. Tugu 

D. Paleh 

 

14. buku pada zaman kerajaan islam adalah……… 

A. Negarakertagama 

B. Badad 

C. Arjuna Wiwaha 

D. Mahabharata 

 

15. prasasti yang berasal dari jawa tengah…………… 

A. Prasasti Kota Kapus 

B. Prasasti Kebun Kopi 

C. Prasasti Kalasan 

D. Prasasti Jambu 

 

16. buku negarakertagama di tulis pada tahun………….. 

A. Tahun 1366 

B. Tahun 1365 

C. Tahun 1369 

D. Tahun 1368 

 

17. buku yang ditinggalkan pada kerajan kediri adalah…………. 

A. Bharatayudha 

B. Sutasoma 

C. Ramayana 

D. Suluk 

 

18. peningalan sejarah bidang karya sastra berupa………… 

A. Patung 

B. Prasasti 

C. Candi 

D. Kitab/Buku 

 

19. kitab Ramayana adalah peninggalan kerajaan …………… 

A. Majapahit 

B. Kediri 

C. Mataram Kuno 

D. Pajajaran 

 



 
 

 
 

20. kitab arjuna wiwaha adalah peninggalan kerajaan…………. 

A. Mataram Kuno 

B. Kediri 

C. Majapahit 

D. Pejajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 
 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah            : SDN I Gunung Tiga 

Mata Pelajaran           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester         : IV 

Materi Pokok / Topik  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Membaca memahami bentuk-bentuk peninggalan sejarah (candi, relief, dan 

patung, masjid, makam dan istana, gedung, monument, dgereja dan benteng ,) 

dengan menggunakan gambar sederhana                                                                       

B.     Kompetensi Dasar 

Mengenal bentuk-bentuk peninggalan sejarah (candi, relief, dan patung, 

masjid, makam dan istana, gedung, monument, dgereja dan benteng,)  dengan 

menggunakan gambar sederhana   

C.    Indikator 

1. Membaca tentang candi, relief, dan patung yang ada di indonesia  dengan 

menggunakan gambar sederhana 

2. Menunjukkan bentuk-bentuk peninggalan sejara yang ada di indonesia 

seperti, candi, relief, dan patung, masjid, makam dan istana, gedung, 

monument, dgereja dan benteng yang ada di indonesia. 

3. Menunjukkan bentuk-bentuk peninggalan sejarah seperti candi, relief, dan 

patung, masjid, makam dan istana, gedung, monument, dgereja dan benteng. 

4. Menggambarkan kentang bentuk-bentuk peninggalan bersejarah yang ada di 

indonesia  dengan menggunakan gambar sederhan. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D.    Tujuan pembelajaran :  

1. Menjelaskan komponen-komponen pada bentuk-bentuk peninggalan 

sejarah. 

2. Agar lebih memahami tentang bentuk-bentuk peninggalan sejarah 

3. Agar lebih memahami tentang bentuk-bentuk peninggalan sejarah  yang ada 

seperti candi, relief, dan patung, masjid, makam dan istana, gedung, 

monument  dll. 

 

 

E. Karakter  Siswa Yang Diharapkan 
a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Tekun ( Diligence ) 

c. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

d. Ketelitian  ( Carefulness ) 

e.  Percaya diri ( Confidence ) 

f.  Keberanian ( Bravery ). 

 

 

F.   Materi Pokok 
Memahami benda-benda bersejarah 

 

 

G. Strategi atau Model Pembelajaran 
1. Strategi Jigsaw learning 

 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

NO Langkah-Langkah Pembelajaran MEDIA/ 

SUMBER 

WAKTU 

 

1 PENDAHULUAN  13 Menit 

 
a) Guru mengucapkan salam dengan 

ramah kepada peserta didik ketika 

memasuki ruang kelas. 

 2 Menit  

 

 

 

b) Berdo’a sebelum membuka 

pelajaran 
 3 Menit 



 
 

 
 

c) Memeriksa kebersihan kelas.  2 Menit 

d) Memeriksa kehadiran peserta didik 

dan memeberikan motivasi belajar 

peserta didik. 

 2 Menit 

 

e) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, pokok materi, dan 

penjelasan singkat tentang bentuk-

bentuk peninggalan sejarah. 

 4 Menit 

2 KEGIATAN INTI  47  menit 

 Eksplorasi   

a) Guru membentuk empat kelompok 

kecil dengan anggota satu 

kelompok 6 orang peseta didik. 

 10 menit 

 

b) Tiap kelompok di beri subtopik 

yang berbeda : 

Kelompok I. Candi, Patung, dan 

Relief 

Kelompok II. Masjid, Istana, dan 

Makam 

Kelompok III. Gedung, Monument 

Kelompok IV. Gereja, Benteng 

 5 menit 

 

c) Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-

masing dan menetapkan anggota 

ahli yang akan bergabung dalam 

kelompok ahli 

 5 menit 

 



 
 

 
 

d) Anggota ahli dari masing-masing 

kelompok berkumpul dan 

menginteraksikan semua subtopik 

yang telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

 5 menit 

 

e) Kelompok ahli berdiskusi untuk 

membahas topic yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai 

topic tersebut. 

 5 menit 

 

f) Setelah memahami materi, 

kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-

masing, kemudian menjelaskan 

materi kepada rekan kelompoknya. 

 5 menit 

 

g) Tiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi 

 5 menit 

 

h) Guru memberikan tes individual 

pada akhir pembelajaran tentang 

materi yang telah didiskusikan. 

 10 menit 

 

i) Siswa mengerjakan tes individual 

atau kelompok yang mencakup 

semua topik 

 10 menit 

 

 
Elaborasi  

  



 
 

 
 

a) Setelah semua selesai berdiskusi, 

setiap anggota dalam satu 

kelompok ahli, akan kembali ke 

kelompok asal. 

 5 menit 

 

b) Setiap kelompok asalnya akan 

mendiskusikan materi yang telah di 

pelajari di kelompok ahi kepada 

anggota kelompoknya. 

 5 menit 

 

Konfirmasi 
  

a) Bagi kelompok yang dapat 

mempersentasikan materi di depan 

dengan baik akan mendapatkan 

penghargaan 

 15 menit 

3 PENUTUP  8  Menit 

 
a) Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi yang 

telah dilaksanakan pada siklus I, 

sekaligus guru memberikan 

penguatan belajar. 

 5  menit 

 

b) Seluruh peserta didik dan guru 

berdo’a. 

 2 menit 

 

c) Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
 1 menit 

 



 
 

 
 

I. Sumber Belajar 

1. buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV 

 

J. Media Pembelajaran 
1. Gambar yang berhubungan dengan bentuk-bentuk peninggalan sejarah 

2. Strategi jigsaw learning 

 

K. Penilaian 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Membaca  

bentuk-bentik 

peninggalan 

sejarah yang ada 

di indonesia 

dengan 

menggunakan 

gambar 

sederhana 

 Menunjukkan 

bentuk-bentuk 

peningalan 

bersejarah 

diindonesia 

seperti  candi, 

relief, dan 

patung, masjis, 

makam, istana, 

gedung, 

monumen, 

gereja, benteng 

 Tes 

Tulis 

 Pilihan 

ganda 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

 

 Lembar Penilaian 

No Nama Siswa Performan Produk Jumlah 

skor 

Nilai 

Pengetahuan sikap 

1. Apit Saipudin      

2 Arwan Hamid      

3 Aldinu Riski Putra      

4 Bahyudi      

5 Ely Puspa Sari      

6 Hengki Herdiansah      

7 Mifta       

8 Nadia Safitri      



 
 

 
 

9 Nofa Hera      

10 Ningsih       

11 Pirna Tiara Antisa      

12 Putrid Ganda Sari      

13 Peri Pirnando      

14 Paisal Hamyah      

15 Ribu Emeliya      

16 Rahmat Kebat      

17 Rio Anggara      

18 Seriyat       

19 Sabila pinanda      

20 Siti julailah      

21 Septa rahmadani      

22 Tio Aprindo      

23 Putri Temulestari      

24 Rangga Anggara      

 

                Gunung Tiga, 3 November 2016      

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

   

Husniwati, SP.d. SD     Yeni Istiqomah  

NIP: 196612152007012004    NPM: 1211100139 

 

 

 

MENGETAHUI 

KEPALA SDN I GUNUNG TIGA  

 

 

 

Siti Nasbah, S.Pd. SD 

NIP:197005032005012013 



 
 

 
 

Di bawah ini gambar pola Strategi jigsaw learning 

KELOMPOK ASAL 

I II III IV 

   

 

 

 

KELOMPOK AHLI 

I II III IV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa dalam pembagian kelompok 

pembelajaran strategi jigsaw learning dari setiap kelompok memiliki 6 orang anggota 

kelompok dengan setiap satu orang kelompok memiliki materi yang berbeda, 

kemudian mereka belajar dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda agar nanti di 

1        4 

2 `        5 

3        6 

1      4      

2      5 

3               6

  

1      4       

2      5 

3              6 

1       4 

2       5 

3       6 

1     II  

2              III 

3              IV 

1              I 

2    III 

3    IV 

 

1      IV 

2      II 

3      1 

 

1    III 

2    1  

3    II 

  

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 



 
 

 
 

kelompok ahli mereka bisa bebagi dengan temen-temannya, misal dari orang no 1 

mendapatkan materi pen candi, patung, dan relief, sedang no 2 mendapat materi 

masjid, istana, dan makam, no 3 mendapatkan materi gedung, monument, dan no 4 

mendapatkan gereja, benteng, sedangkan yang nomor 5 dan 6 mereka belajar materi 

yang sama atau bisa di sebut dengan menunggu rumah atau menunggu kedatangan 

teman dari kelompok lain. Agar nanti apa yang didapat dari teman yang kelompok 

lain bisa di bagikan keteman kelompoknya. 

I   = candi, patung, dan relief 

II  = masjid, istana, dan makam 

III = gedung, monument   

IV = gereja, benteng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Soal  Siklus I Pertemuan ke dua 

Nama   : 

 

Kelas    : 

 
 

A.  Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang 

benar menggunakan tanda silang  (X) 

 

1. Candi merupakan bangunan suci umat 

a.  Hindu dan Buddha  c.  islam 

b. Kristen    d. katolik 

 

2. Pada umum nya candi terbuat dari……. 

a. Batu bata   c. batu gunung 

b.Tanah     d. pasir 

 

3. Candi muaratakus berasal dari daerah 

a. Bali    c. jawa tengah 

b.Jawa timur    d. jambi 

 

4. Apakah nama candi yang berasal dari bali 

a. Candi muaratakus   c. candi Borobudur 

b.Candi padas    d. candi ijo 

 

5. Patung yang bercorak Buddha di buat untuk menghormati… 

a. Sidharta gautam   c. dewa wisnu 

b.Dewa siwa   d. berahmana 

 

6. Agama Buddha mendapatkan pencerahan pada saat bersemedi dibawah 

a. Pohon bodi   c. pohon beringin 

b.Pohon pisang   d. pohon apel 

 

7. Patung budda pada umumnya terletak didalam…. 

a. Masjid    c. museum 



 
 

 
 

b.Candi    d. istana 

 

8. Gambar yang dipahat pada dinding-dinding candi disebut… 

a. Pawon    c. relief 

b.Jago    d. padas 

 

9. Patung hindu dibuat untuk menghormati…. 

a. Tuhan     c. pejabat 

b.Bunda maria   d. dewa atau raja 

 

10. Terdapat relief yang menceritakan kisah asmara prabu rama dan dewi shinta 

pada dinding candi…….. 

a. Candi wishnu   c. candi Borobudur 

b.Candi syiwa dan brahma  d. candi prambanan 

11. Diindonesia banyak peninggalan sejarah berupa masjid salah satunya masjid 

dari nanggroe aceh Darussalam apakah nama masjid tersebut….. 

a. Masjid banten    c. masjid aziz 

b.Masjid masjid raya baiturrahman  d. masjid agung demak 

 

12. Masjid katangka berasal dari……… 

a. Banten    c. Sulawesi selatan 

b.Jawa tengah    d. Sumatra utara 

 

13. Keratin paku alam dan mataram terletak di 

a. Di Jawa barat   c. di Bengkulu 

b.Di Jawa tengah   d. di Yogyakarta 

 

14. Keraton/istana yang terletak di Sulawesi selatan adalah…. 

a. Istana maimun   c. mataram 

b.Istana raja gowa   d. istana kasepuhan 

 

15.  Makam yang terletak dijawa barat adalah makam…. 

a. Makam raja gowa    c. makam raja demak 

b.Makam raja banten dan fatahilah  d. makam sunan kalijaga 

 

16. Di Indonesia yang memiliki benteng bonjol adalah provinsi…. 

a. Maluku    c. Bengkulu 



 
 

 
 

b.Sumatra barat   d. bali 

 

17. Gedung sejarah yang berasal di Yogyakarta adalah gedung.. 

a. Gedung Negara   c. istana merdeka 

b.Gedung merdeka   d. istana cipanas 

 

18. Museum radya pustaka terletak di provinsi…. 

a. Dki Jakarta   c. jawa tengah 

b.Yogyakarta   d. jawa barat 

 

19. Gereja Immanuel dan katedral  terletak di provinsi  

a. Jawa barat    c. jawa tengah 

b.Bali    d. dki Jakarta 

 

20. Tugu pahlawan terletak di privinsi …….. 

a. Jawa tengah   c. jawa timur 

b.Maluku    d. Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah            : SDN I Gunung Tiga 

Mata Pelajaran           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester         : IV 

Materi Pokok / Topik  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Membaca memahami usaha melestarikan peninggalan sejarah  ((mendaftarkan 

dan menyimpan, perawatan rutin dan pengawetan, pemugaran, perlindungan 

hokum,) dengan menggunakan gambar sederhana      

                                                                  

B.     Kompetensi Dasar 

Mengenal usaha melestarikan peninggalan sejarah  (mendaftarkan dan 

menyimpan, perawatan rutin dan pengawetan, pemugaran, perlindungan 

hokum,)  dengan menggunakan gambar sederhana   

 

C.    Indikator 

1. Membaca tentang perawatan rutin dan pengawetan benda- benda bersejarah 

yang ada di indonesia  dengan menggunakan gambar sederhana 

2. Menunjukkan usaha melestarikan peninggalan sejarah yang ada di indonesia 

seperti, mendaftarkan dan menyimpan, perawatan rutin dan pengawetan, 

pemugaran, perlindungan hokum, yang ada di indonesia. 

3. Menggambarkan kentang usaha melestarikan peninggalan sejarah yang ada 

di indonesia  dengan menggunakan gambar sederhan. 

 

 

 

 



 

 
 

D.    Tujuan pembelajaran :  

1. Menjelaskan komponen-komponen pada usaha melestarikan peninggalan 

sejarah 

2. Agar lebih memahami tentang usaha melestarikan peninggalan sejarah 

3. Agar lebih memahami tentang usaha melestarikan peninggalan sejarah  

yang ada seperti mendaftarkan dan menyimpan, perawatan rutin dan 

pengawetan, pemugaran, perlindungan. 

 

 

E. Karakter  Siswa Yang Diharapkan 
a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Tekun ( Diligence ) 

c. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

d. Ketelitian  ( Carefulness ) 

e.  Percaya diri ( Confidence ) 

f.  Keberanian ( Bravery ). 

 

 

F.   Materi Pokok 
Usaha melestarikan peninggalan sejarah 

 

 

G. Strategi atau Model Pembelajaran 
1. Strategi Jigsaw learning 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

NO Langkah-Langkah Pembelajaran MEDIA/ 

SUMBER 

WAKTU 

 

1 PENDAHULUAN  13 Menit 

 
a) Guru mengucapkan salam dengan 

ramah kepada peserta didik ketika 

memasuki ruang kelas. 

 2 Menit  

 

 

 

b) Berdo’a sebelum membuka 

pelajaran 
 3 Menit 

c) Memeriksa kebersihan kelas.  2 Menit 



 

 
 

d) Memeriksa kehadiran peserta didik 

dan memeberikan motivasi belajar 

peserta didik. 

 2 Menit 

 

e) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, pokok materi, dan 

penjelasan singkat tentang bentuk-

bentuk peninggalan sejarah. 

 4 Menit 

2 KEGIATAN INTI  47  menit 

 Eksplorasi   

a) Guru membentuk empat kelompok 

kecil dengan anggota satu 

kelompok 6 orang peseta didik. 

 10 menit 

 

b) Tiap kelompok diberi subtopik 

yang berbeda: 

Kelompok I. Pendaftaran dan 

penyimpanan 

Kelompok II. Perawatan rutin dan 

pengawetan 

Kelompok III. Pemugaran 

Kelompok IV. Perlindungan hokum 

 5 menit 

 

c) Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-

masing dan menetapkan anggota 

ahli yang akan bergabung dalam 

kelompok ahli 

 5 menit 

 



 

 
 

d) Anggota ahli dari masing-masing 

kelompok berkumpul dan 

menginteraksikan semua subtopik 

yang telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

 5 menit 

 

e) Kelompok ahli berdiskusi untuk 

membahas topic yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai 

topic tersebut. 

 5 menit 

 

f) Setelah memahami materi, 

kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-

masing, kemudian menjelaskan 

materi kepada rekan kelompoknya. 

 5 menit 

 

g) Tiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi 

 5 menit 

 

h) Guru memberikan tes individual 

pada akhir pembelajaran tentang 

materi yang telah didiskusikan. 

 10 menit 

 

i) Siswa mengerjakan tes individual 

atau kelompok yang mencakup 

semua topik 

 10 menit 

 

 
Elaborasi  

  



 

 
 

a) Setelah semua selesai berdiskusi, 

setiap anggota dalam satu 

kelompok ahli, akan kembali ke 

kelompok asal. 

 5 menit 

 

b) Setiap kelompok asalnya akan 

mendiskusikan materi yang telah di 

pelajari di kelompok ahi kepada 

anggota kelompoknya. 

 5 menit 

 

Konfirmasi 
  

a) Bagi kelompok yang dapat 

mempersentasikan materi di depan 

dengan baik akan mendapatkan 

penghargaan 

 15 menit 

3 PENUTUP  8  Menit 

 
a) Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi yang 

telah dilaksanakan pada siklus I, 

sekaligus guru memberikan 

penguatan belajar. 

 5  menit 

 

b) Seluruh peserta didik dan guru 

berdo’a. 

 2 menit 

 

c) Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
 1 menit 

 



 

 
 

I. Sumber Belajar 

1. buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV 

 

 

J. Media Pembelajaran 
1. Gambar yang berhubungan dengan usaha melestarikan peninggalan sejarah. 

 

K. Penilaian 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Membaca  usaha 

melestarikan 

peninggalan 

sejarah yang ada 

di indonesia 

dengan 

menggunakan 

gambar 

sederhana 

 Menunjukkan 

usaha 

melestarikan 

peninggalan  

sejarah di 

indonesia seperti  

mendaftarkan 

dan menyimpan, 

perawatan rutin 

dan pengawetan, 

pemugaran, 

perlindungan 

hukum. 

 Tes 

Tulis 

 Pilihan 

ganda 
 

 

 

 

 



 

 
 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Lembar Penilaian 

No Nama Siswa Performan Produk Jumlah 

skor 

Nilai 

Pengetahuan sikap 

1. Apit Saipudin      

2 Arwan Hamid      

3 Aldinu Riski Putra      

4 Bahyudi      

5 Ely Puspa Sari      

6 Hengki Herdiansah      

7 Mifta       

8 Nadia Safitri      

9 Nofa Hera      

10 Ningsih       

11 Pirna Tiara Antisa      

12 Putrid Ganda Sari      

13 Peri Pirnando      

14 Paisal Hamyah      

15 Ribu Emeliya      

16 Rahmat Kebat      

17 Rio Anggara      

18 Seriyat       

19 Sabila pinanda      

20 Siti julailah      

21 Septa rahmadani      

22 Tio Aprindo      

23 Putri Temulestari      

24 Rangga Anggara      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                Gunung Tiga, 10 November 2016      

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

   

Husniwati, SP.d. SD     Yeni Istiqomah  

NIP: 196612152007012004    NPM: 1211100139 

 

 

 

MENGETAHUI 

KEPALA SDN I GUNUNG TIGA  

 

 

 

Siti Nasbah, S.Pd. SD 

NIP:197005032005012013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Di bawah ini gambar pola Strategi jigsaw learning 

KELOMPOK ASAL 

I II III IV 

   

 

 

 

KELOMPOK AHLI 

I II III IV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa dalam pembagian kelompok 

pembelajaran strategi jigsaw learning dari setiap kelompok memiliki 6 orang anggota 

kelompok dengan setiap satu orang kelompok memiliki materi yang berbeda, 

kemudian mereka belajar dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda agar nanti di 
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kelompok ahli mereka bisa bebagi dengan temen-temannya, misal dari orang no 1 

mendapatkan materi pendaptaran dan penyimpanan benda bersejarah, sedang no 2 

mendapat materi perawatan rutin dan pengawetan benda bersejarah tempat, no 3 

mendapatkan materi pemugaran benda bersejarah, dan no 4 mendapatkan 

perlindungan hukum, sedangkan yang nomor 5 dan 6 mereka belajar materi yang 

sama atau bisa di sebut dengan menunggu rumah atau menunggu kedatangan teman 

dari kelompok lain. Agar nanti apa yang didapat dari teman yang kelompok lain bisa 

di bagikan keteman kelompoknya. 

I   = mendaftarkan dan menyimpan 

II  = perawatan rutin dan pengawetan 

III = pemugaran   

IV = perlindungan hokum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Soal  Siklus II 

Nama   : 

 

Kelas    : 

 
 

A.  Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang 

benar menggunakan tanda silang  (X) 

 

1.Arti Penting Bagi Bangsa Indonesia Adalah 

a. Peninggalan Sejarah   C. Peninggalan Museum 

b. Peninggalan Masa Lalu  D. Peninggalan Zaman 

 

2.Peninggalan Sejarah Harus Di…….. 

a. Di Lestarikan     C. Di Jual 

b. Di Jual     D. Di Buang 

 

3. Candi Muaratakus Berasal Dari Daerah 

a. Bali    C. Jawa Tengah 

b.Jawa Timur    D. Jambi 

 

4. Jika Kita Kemusieum Kita Tidak Boleh….. 

a. Menjaga  C. Merawat 

b. Merusak   D. Melestarikan  

 

5. Candi Borobudur Pemugaran Yang Pertama Pada Tahun…….. 

a. Tahun 1907-1911  C. Tahun 1905-1910 

b. Tahun 1908-1909  D. Tahun 1906-1912 

 

6. Usaha Memperbaiki Dan Mengganti Bagian-Bagian Yang Rusak Sesuai Dengan 

Aslinya Disebut Dengan Istilah 

a. Perawatan  C. Pengawetan 

b. Pemugaran  D. Penyimpanan 

 

7. Pemugaran Yang Kedua Dilaksanakan Pada Tahun….. 

a.1976-1981   C. 1974-1985 



 

 
 

b. 1973-1983   D. 1976-1986 

 

8. Pemugaran Yang Pertama Di Pimpin Oleh….. 

a. Theodorus Van Erp  C. Empu Walmiki 

b. Unesco    D. Empu Wiyasa 

 

9. Keraton/Istana Yang Terletak Di Sulawesi Selatan Adalah…. 

a. Istana Maimun   C. Mataram 

b.Istana Raja Gowa  D. Istana Kasepuhan 

 

10.  Makam Yang Terletak Dijawa Barat Adalah Makam…. 

a. Makam Raja Gowa    C. Makam Raja Demak 

b.Makam Raja Banten Dan Fatahilah  D. Makam Sunan Kalijaga 

 

11. Di Indonesia Yang Memiliki Benteng Bonjol Adalah Provinsi…. 

a. Maluku    C. Bengkulu 

b.Sumatra Barat   D. Bali 

 

12. Gedung Sejarah Yang Berasal Di Yogyakarta Adalah Gedung.. 

a. Gedung Negara   C. Istana Merdeka 

b.Gedung Merdeka   D. Istana Cipanas 

 

13. Museum Radya Pustaka Terletak Di Provinsi…. 

a. Dki Jakarta   C. Jawa Tengah 

b.Yogyakarta   D. Jawa Barat 

 

14. Gereja Immanuel Dan Katedral  Terletak Di Provinsi  

a. Jawa Barat    C. Jawa Tengah 

b.Bali    D. Dki Jakarta 

 

15. Tugu Pahlawan Terletak Di Privinsi …….. 

a. Jawa Tengah   C. Jawa Timur 

b.Maluku    D. Yogyakarta 

 

 

16. Buku Pada Zaman Kerajaan Islam Adalah……… 

A. Negarakertagama  C. Arjuna Wiwaha 



 

 
 

B. Badad    D. Mahabharata 

 

17. Prasasti Yang Berasal Dari Jawa Tengah…………… 

A. Prasasti Kota Kapus  C. Prasasti Kalasan 

B. Prasasti Kebun Kopi  D. Prasasti Jambu 

 

18. Buku Negarakertagama Di Tulis Pada Tahun………….. 

A. Tahun 1366 

B. Tahun 1365 

C. Tahun 1369 

D. Tahun 1368 

 

19. Buku Yang Ditinggalkan Pada Kerajan Kediri Adalah…………. 

A. Bharatayudha 

B. Sutasoma 

C. Ramayana 

D. Suluk 

 

20. Peningalan Sejarah Bidang Karya Sastra Berupa………… 

A. Patung 

B. Prasasti 

C. Candi 

D. Kitab/Buku 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 



1. Peninggalan Sejarah Setempat 

Peninggalan bersejarah suatu daerah dapat berupa bangunan, seperti 

candi, rumah ibadah, istana, makam, dan tugu. Ada pula peninggalan sejarah 

yang berupa benda, seperti prasasti, patung, dan buku. Benda-benda tersebut 

dapat di gunakan untuk mempelajari sejarah masa lalu. Untuk kemudian di 

terapkan dan di kembangkan pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mencari kebenaran suatu sejarah, kita 

juga dapat menghindari kesalahan di masa lalu, dan lebih waspada terhadap 

peristiwa yang hampir dama di yang akan datang.  

Pada generasi muda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Para 

pengunjung dapat menyaksikan secara langsung hasil kebudayaan masa lalu. Di 

tempat tersebut sering dipentaskan pula kesenian daerah dan perayaan 

tradisional, yang masih ada hubungannya dengan sejarah setempat. 

 

 
Museum Kutai Kartanegara Di Kalimanta Timur 

 

Museum adalah tempat menyimpan dan melestarikan benda-benda 

bersejarah. Di dalam museum, kita dapat menyaksikan peradaban manusia 

prasejara hingga modern. Berdasarkan benda yang dikoleksi, museum dapat 

dibedakan menjadi museum purbakala. Museum geologi, museum budaya, 

museum perjuangan, museum buku, dan museum kereta api. 

 



 
Museum Radya Pustaka 

 

1. Sejarah Asal Usul Suatu Tempat 

Legenda adalah cerita asal usul suatu tempat, yang dapat dijadikan 

sumber cerita bagi anak cucu. Setiap daerah memiliki asal usul yang berbeda. 

Sebagai contoh, asal mula kota Jakarta. Di daerah tanjung priok, Jakarta utara di 

temukan sebuah prasasti peninggalan kerajaan tarumanegara, yang di buat kira-

kira abad ke-5M. Prasasti tersebut dinamakan prasasti tugu, berisi kisah 

pembanggunan sebuah sungai di wilayah Jakarta utara bagian timur. 

Pada abad ke-14 M, di ketahui terdapat pelabuhan di muara sungai 

ciliwung yang berkembang pesat. Pelabuhan di berinama sunda kelapa, yang 

masih berada di dalam wilayah kerajaan pajajaran. Pada perkembanganya, 

pelabuhan sunda kelapa menjadi pusat perdagangan keluar negeri hingga saat ini. 

Pelabuhan tersebut menarik perhatian bangsa lain untuk menguasainya. 

Pada tahun 1527, bangsa portugis datang untuk menguasai sunda kelapa, tetapi 

dapat dikalahkan oleh pasukan dari kerajaan demak dan Cirebon yang di pimpin 

oleh Fatahillah. Nama sunda kelapa kemudian diganti menjadi jayakarta pada 

tanggal 22 juni 1527. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota 

Jakarta. 



 
Pelabuhan sunda kelapa Jakarta 

 

Pada saat belanda menjajah Indonesia, pada tanggal 30 mei 1619, nama 

jayakarta diganti dengan nama Batavia. Belanda menjadikan Batavia sebagai 

pusat pemerintahan hindia belanda. Pada masa pendudukan jepang, nama 

Batavia diubah menjadi Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, kota Jakarta menjadi 

kota Negara dan pusat pemerintahan Indonesia. 

Asal usul kota Jakarta tersebut termasuk salah satu contoh peristiwa 

sejarah, karena berdasarkan bukti-bukti nyata, urutan waktu, dan kebenaran 

faktanya. Ada pula cerita asal usul suatu daerah yang tidak nyata atau khayalan. 

Cerita yang demikian disebut legenda. Contoh legenda, misalnya kisah putrid 

jambe dari jambi dan terjadinya gunung tangkuban perahu dari jawa barat. 

Legenda tidak termasuk peristiwa sejarah. 

2. Prasasti  

Prasasti adalah piagam atau peringatan yang ditulis pada batu, tugu, atau lempengan 

logam. Bahas dan huruf yang digunakan adalah bahasa kuno yang berlaku pada saat 

itu. Untuk memahami isinya butuh suatu penelitian. 

a. Prasasti Yang Ditemukan Di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta 

1) Prasasti Ciaruteun 

2) Prasasti Kebon Kopi 

3) Prasasti Tugu 

4) Prasasti Lebak 

5) Prasasti Jambu 



6) Prasasti Muara Cianten 

7) Prasasti Pasir Awi 

Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam huruf tersebut dibuat pada zaman kerajaan 

tarumanegara. 

a. Prasasti Yang Ditemuakan Di Jawa Timur 

1) Prasasti paleh 

2) Prasasti panumbungan 

 Prasasti tersebut merupakan peninggalan keraja Kediri yang terdiri antara 

tahun 1019-1042 

 

b. Prasasti Yang Di Temukan Dijawa Tengah 

1) Prasasti Canggal 

2) Prasasti Dakawu 

3) Prasasti Kalasan 

4) Prasasti Kedu 

5) Prasasti Balitung 

 

c. Prasasti Yang Ditemukan Di Daerah Sumatera Selatan 

1)  Prasasti kedukan bukit 

2)  Prasasti talang tuo 

3)  Prasasti kota kapur 

4)  Prasasti telaga batu 

Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf 

pallawamenggunakan bahasa melayu. Selain itu masih 

banyak prasasti yang sangat berharga dan terkenal, antara 

lain prasasti muara Kaman dari Kalimantan tumur  dan 

prasasti karang berahi dari jambi. 

 
       lontar Ramayana 

 



3. Kitab dan buku sejarah 

 Pada masa kerajaan hindu Buddha, kebudayaan mengalami kemajuan yang pesat, 

terutama karya sastra. Banyak kitab/buku dikarang oleh para pujangga, karya sastra 

yang sampai sekarang masih dapat dilihat kebesarannya contoh karya sastra yang 

ditulis pada daun lontar atau kulit binatang. Buku-buku tersebut terutama berasal 

dari kerajaan Kediri dan kerajaan majapahit. Demikian pula pada zaman kerajaan 

islam, banyak buku yang dikarang oleh para pujangga islam. 

a) Buku peninggalan kerajaan mataram kuno 

1) Ramayana  

 Terdiri dari tujuh jilid, berisi kisah rama dan shinta. Ditulis 

oleh empu walmiki. 

2) Mahabharata 

 Terdiri dari delapan belas jilit, berisi kisah permusuhan antara 

keluarga bharata, yaitu pandawa dab kurawa. Dikarang oleh empu 

wiyasa. 

b) Buku peninggalan kerajaan Kediri 

1) Arjuna wiwaha 

 Buku ini mengisakan perjuangan airlangga dalam 

mempertahankan kerajaanya. Buku ini ditulis oleh empu kanwa tahun 

1030, pada masa pemerintahan airlangga di kerajaan Kediri tahun 

1019-1042. 

2) Bharatayudha 

 Buku ini mengisahkan peperangan antara Kediri dan janggala. 

Buku ini dikarang oleh empu sedah dan empu panuluh. 

3) Buku-buku lain yang berasal pada zaman kerajaan Kediri 

 Adalah smaradhana karangan empu dharmaja, kresnayana 

karangan empu triyana, dan hariwangsa karangan empu panuluh. 

c) buku peninggalan kerajaan majapahit 

1) negarakertagama  

buku ini merupakan sumber sejarah bagi kerajaan singasari dan kerajaan 

majapahit. Buku ini ditulis tahun 1365, oleh empu prapanca. Dari buku 

inilah istilah pancasila dikutip oleh Ir. Sukarno. 

2) Sutasoma  

Pengarang buku ini adalah empu tantular. Dari buku inilah semboyan 

Negara kita dikutip, yaitu bhinneka tunggal ika yang artinya walaupun 

berbeda-beda tatapi tetap satu jua. 

3) Kutaramanawa 



Buku ini berisi tentang kenegaraan dan hokum pada zaman majapahit. 

Pengarang buku ini adalah majapahit gajah mada. 

d) Buku peninggalan islam  

Buku zaman kerajaan islam dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu hikayat, 

badad, dan suluk. 

1) Hikayat, merupakan kitab yang berisi cerita tentang pendidikan budi 

pekerti. Hikayat yang terkenal, antara lain hikayat hang tuah, hikayat 

bayan bayanbudiman dan hikayat joharmanikam. 

2) Badad, adalah buku yang berisi tentang sejarah seluk-beluk suatu 

kerajaan. Karya badad yang terkenal, antara lainbadad tanah jawi, badad 

melayu, dan badad negeri kedah. 

3) Suluk, adalah kitab yang berisi ajaran taswuf. Beberapa kitab yang 

termasuk suluk, antara lain suluk malang sumirang, suluk wijil, kitab 

boning, dan kitab bustanus salatin. 

 

A. Candi, patung dan relief  

Candi merupakan banggunan suci umat beragama hindu dan Buddha. Terbuat 

dari batu dan disusun membentuk suatu banggunan. Pada umumnya, candi terbuat 

dari batu gunung. Pada candi tersebut terdapat relung-relung, patung atau arca, dan 

relief. Beberapa daerah diindonesia yang memiliki candi, antara lain sebagai berikut. 

No Asal Daerah Nama Candi 

1 Jambi Candi muaratakus 

2 Jawa barat Candi Cangkuang 

3 Jawa Tengah Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 

Pawon, Candi Prambanan, Candi Kalasan, 

Candi Dieng, Candi Gedongsongo, dan 

Candi Sukuh 

4 Jawa Timur Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, 

Candi Tikus, dan Candi Panataran 

5 Bali Candi Padas 

6 Kalimantan Selatan Candi Ijo 

 



Patung atau arca adalah tiruan bentuk manusia, hewan, dewa, dan 

sebagainya. Terbuat dari batu, kaya atau benda lainnya yang dipahat. Patung 

bercorak Buddha dibuat untuk menghormati sidharta Gautama “ Buddha”, penyebar 

agama Buddha yang mendapat pencerahan pada saat bersemedi di bawah pohon 

bodi. Patung Buddha pada umumnya diletakkan di dalam candi yang berbentuk 

stupa, atau diletakkan didalam pagoda. 

Patung bercorak hindu dibuat untuk menghormati dewa atau raja. Patung tersebut 

diletakkan di atas makam raja di dalam candi. Beberapa patung yang terkenal, antara 

lain: 

a. Patung Roro Jonggrang, Patung Dewa Brahma, Patung Dewa Wisnu, Patung 

Dewa Syiwa, Patung Dewi Durga, Patung Ganesha, dan Patung Lembu 

Nandi, patung-patung tersebut terletak di dalam candi prambanan 

b. Patung Buddha dalam berbagai posisi semadi, terdapat pada relung-relung 

dan stupa candi Borobudur.  

c. Patung ken dedes, patung airlangga, patung kertarajasa, patung suhita, patung 

kertanegara, dan patung tribhuwana tunggadewi. Semuanya terdapat di 

komplek candi di jawa timur. 

Relief adalah gambar yang dipahat pada dinding-dinding candi. Antara relief 

yang satu dengan relief berikutnya, merupakan cerita bersambung tentang kehidupan 

manusia.  

Pada dinding candi Borobudur terdapat relief karma wibangga. Relief yang 

menggambarkan kehidupan manusia yang penuh nafsu. Di tingkat atasnya terdapat 

relief lalitavistara, Jakarta, awadana, dan ganda, yang mengabarkan perjalanan 

manusian dalam usaha meninggalkan urusan duniawi.  

Pada dinding candi syiwa dan brahma di prambanan, terdapat relief yang 

menceritakan kisah asmara prabu rama dan dewi shinta. Pada candi wishnu terdapat 

relief kisah krisnayana. 



B. Masjid, istana, dan makam 

Ciri utama peninggalan kebudayaan islam adalah masjid, istana, dan makam. 

a. Masjid 

Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki peninggalan sejarah berupa 

masjid sebagai berikut. 

1) Nanggroe aceh Darussalam  : masjid raya baiturrahma 

2) Sumatra utara   : masjid azizi 

3) Banten    : masjid banten 

4) Jawa tengah   : masjid agung demak dan masjid 

kauman semarang  

5) Sulawesi selatan   : masjid katangka 

 

b. Istana 

Beberapa daerah diindonesia yang memiliki banggunan isatana atau keratin 

sebagai peninggalan sejarah, sebagai berikut. 

No Provinsi Istana 

1 Sumatra utara Istana maimun 

2 Jawa tengah Keratin kasunanan dan mangkunegaraan 

di surakarta 

3 Di Yogyakarta  Keratin paku alaman dan mataram di 

Yogyakarta  

4 Jawa barat  Istana kesepuhan dan kanoman di 

Cirebon  

5 Sulawesi selatan  Istana raja gowa 

 

c. Makam  

Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki makam sebagai peninggalan 

sejarah, antara lain : 



No Provinsi Makam 

1 Nanggroe aceh darussalam Makam sultan malik al saleh 

2 Jawa barat Makam raja banten dan fatahilah 

3 Jawa tengah Makam raja-raja demak, raja- raja 

mataram, sunan kalijaga, sunan muria, 

dan sunan kudus 

4 Sulawesi selatan Makam raja gowa 

 

C. Peninggalan sejarah penjajahan hingga kini 

Peninggalan sejarah dari sama penjajahan dan pergerakan nasional hingga 

kini, berupa benteng, gedung. Museum, gereja, dan monumen. 

a. Benteng 

Daerah di indonesiayang memiliki benteng, sebagai berikut. 

No Provinsi Benteng 

1 Nanggroe Aceh Darussalam Benteng Inong Balee 

2 Sumatra Barat Benteng Bonjol 

3 Bengkulu  Benteng Marlborough 

4 Di Yogyakarta Benteng Vredenburg 

5 Bali  Benteng Jagaraga 

6 Sulawesi Selatan Benteng Somba Opu 

7 Maluku  Banteng Duurstede Dan Kastilia 

 

b. Gedung  

Daerah di Indonesia yang memiliki gedung bersejarah, antara lain:  

No Provinsi Gedung 

1 DKI Jakarta Istana Merdeka, Istana Negara 

2 Jawa Barat Gedung Merdeka, Istana Cipanas 



3 Di Yogyakarta Gedung Negara  

 

c. Museum  

Daerah di Indonesia yang memiliki museum besar, antara lain. 

No Provinsi Museum 

1 Dki Jakarta  Museum Satria Mandala, Museum Fatahila, 

Museum Bahari, Dan Museum Nasional. 

2 Di Yogyakarta Museum Sonobudaya, Museum Sudirman, 

Dan Museum Dirgantara 

3 Jawa Tengah Museum Radya Pustaka 

d. Gereja  

Daerah di Indonesia yang memiliki gereja bersejarah, antara lain: 

No  Provinsi Gereja 

1 DKI Jakarta Gereja Immanuel Dan Katedral 

2 Jawa Tengah Gereja Blenduk Dan Katedral Di 

Semarang 

 

e. Monumen 

Daerah di Indonesia yang memiliki monument, antara lain: 

No  Provinsi Monumen 

1 DKI Jakarta Monument Nasional 

2 Jawa Tengah Tugu Muda Di Semarang, Monument 

Palang Ambarawa 

3 Di Yogyakarta Monument Jogja Kembali 

4 Jawa Timur Tugu Pahlawan Di Surabaya 

 

 



D. Melestarikan Peninggalan Sejarah 

  Peninggalan sejarah memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. 

Peninggalan sejarah dapat digunakan untuk mempelajari sejarah bangsa. Dapat 

juga dijadikan objek pariwisata yang mendatangkan pendapat daerah dan devisa 

Negara. Oleh karena itu, peninggalan sejarah harus dilestarikan dan 

dikembangkan. Usaha menjaga pelestarian peninggalan sejarah dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

1.  Pendaftaran dan Penyimpanan 

 Setiap penemuan benda-benda bersejarah, hendaknya dilaporkan kepada 

pemerintah setempat. Mereka kemudian akan mendaftarkannya pada lembaga 

yang berwenang. Benda-benda bersejarah akan didaftarkan sebagai kekayaan 

Negara, kemudian disimpan di museum. Disetiap kota didirikan museum agar 

setiap penemu, pemilik, dan penyimpanan benda-benda bersejarah dapat dengan 

mudah menyerahkannya, dan disimpan di museum dengan aman.  

 

2. Perawatan Rutin dan Pengawetan 

 Benda-benda bersejarah yang ditemukan harus dirawat dengan baik, 

pembersihan rambut, cendawan, dan sampah dilakukan oleh petugas secara 

rutin. Jika kamu berkunjung di suatu peninggalan sejarah, jangan sekali-kali 

kamu merusak, mengukir nama, mencungkil-cungkil, apalagi mengambil bagian 

tertentu untuk dimiliki. Hal tersebut merupakan salah satu usaha merawat 

peninggalan sejarah.  

Petugas juga melakukan pengawetan dengan zat-zat tertentu. Hal tersebut untuk 

mencegah tumbuhnya rambut, cendawan, serta berkembangnya mahluk perusak 

pada benda peningalan sejarah. 

 

3. Pemugaran  

 Candi Borobudur pernah dipugar secara besar-besaran sebanyak dua kali. 

Pemugaran pertama tahun 1907-1911, dipimpin oleh Theodorus Van Erp. 

Pemugaran kedua tahun 1973-1983, dilakukan oleh Pemerinta Republik 

Indonesia dengan bantuan UNESCO ( lembaga PBB yang menangani 

kebudayaan).  

 Pemugaran adalah usaha memperbaiki dan mengganti bagian-bagian yang 

rusak sesuai dengan aslinya. Agar banggunan yang telah rusak dapat utuh 

kembali. 



 Pemugaran juga dilakukan terhadap bangunan-bangunan lain. Biaya yang 

diperlukan untuk pemugaran sungguh tidak sedikit. Jika kamu mengunjungi 

objek wisata berupa peninggalan sejarah, jangan lupa membayar karcis masuk. 

Sebab dari situlah sebagaian biaya pemugaran diperoleh. 

 

4. Perlindungan Hukum 

Pemerinta membuat Undang-Undang tentang cagar budaya, untuk melindungi 

benda-benda bersejarah. Setiap orang yang melakukan perusakan terhadap 

benda-benda bersejarah, dapat dikenai hukuman atas pelanggaran Undang-

Undang tersebut. 

Oleh sebab itu, bersikaplah hati-hati ketika kalian mengunjungi tempat 

peninggalan sejarah. Apabila kalian ketahuan melakukan perusakan, kalian 

dapat dianggap melakukan pelanggaran hokum. 



Siklus I Pertemuan I Tanggal 27 oktober 2016 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Guru   : Yeni Istiqomah    

Materi  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Hari/ Tanggal :  27 Oktober 2016 

Pengamat :  Husniyawati, S.Pd.SD   

Sekolah : SDN I Gunung Tiga  

Kelas   : IV     

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak Keterangan  Catatan 

1 Persiapan     

 Silabus     Menyiapkan perangkat seperi 

silabus 

Peneliti merencanakan 

pembelajaran dengan 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran 

Membuat RPP    Menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran  

Peneliti menyiapkan perangkat 

rpp yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan. 

Menentukan sumber belajar    Menyiapkan materi yang akan di 

pelajari 

Peneliti menyiapkan materi 

yang akan di pelajari pada hari  

2 Pendahuluan      



Mengucapkan salam   

  

 Pada saat peneliti mengucapkan 

salam masih banyak peserta didik 

yang tidak menjawab salam dan 

main-main 

11 peserta didik yang tidak mau 

menjawab salam dan main-main 

Berdoa    Pada saat peserta didik berdoa 

masih banyak yang tidak khusuk 

dalam berdoa 

Ada 10 peserta didik yang tidak 

khusuk dalam berdoa 

Mengecek kehadiran peserta didik    Saat mengecik kehadiran peserta 

didik banyak yang rebut  

Saat peneliti mengecek 

kehadiran peserta didik mereka 

hadir semua saat pertemuan ini 

Tujuan pembelajaran    Saat peneliti menjelaskan tujuan 

pembelajaran banyak peserta 

didik yang tidak mau 

mendengarkan dan berjalan-jalan 

kesana kemari 

Ada 11 orang peserta didik 

yang tidak mendengarkan 

penjelasan tujuan pembelajaran 

Apersepsi     saat peserta didik di beri motivasi 

banyak yang tidak 

memperhatikan  

Ada 10 orang peserta didik 

yang tidak memperhatikan 

peneliti ketika menyampaikan 

motivasi kepada peserta didik. 

3  Kegiatan Inti     

Guru bertanya kepada peserta didik 

tentang materi yang lalu sebelum 

memulai pembelajaran yang akan di 

pelajari saat ini 

   Banyak peserta didik yang masih 

diam dan tidak mau menjawab 

ada 3 orang peserta didik yang 

mengacungkan tangan dan  

menjawab pertanyan. 

Guru menjelaskan strategi 

pembelajaran yang akan di terapkan 

pada materi yang akan di pelajari 

   Pada saat guru menjelaskan 

strategi pembelajaran banyak 

peserta didik yang tidak 

memperhatikan. 

masih ada peserta didik yang 

berjalan-jalan dan tidak 

memperhatikan guru 



Guru membagi kelompok dengan 4 

kelompok asal dan 4 kelompok ahli 

dengan beranggotakan 6 orang setiap 

kelompok 

   peserta didik masih belum 

terbiasa menggunakan strategi 

jigsaw learning, masih banyak 

peserta didik  yang bingung 

ketika  pembagian kelompok asal 

dan kelompok ahli sehingga 

terjadi kegaduhan saat pembagian 

kelompok. 

Terjadinya kegaduhan saat 

pembagian kelompok sehingga 

waktu yang di laksanakan tidak 

berjalan dengan efesien 

 
Tiap peserta didik  dalam kelompok 

ahli diberi subtopik yang berbeda 

sehingga mereka berdiskusi saling 

memberikan masukan satu sama lain 

   Pada saat peserta didik berdiskusi 

masih banyak yang malu-malu 

dan tidak mengerti apa itu 

berdiskusi 

Peserta didik masih bingung 

dengan apa itu berdiskusi dan 

terjadi keributa diantara peserta 

didik sehingga diskusi tidak 

berjalan dengan efektip 

 Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-

masing dan menetapkan anggota ahli 

yang akan bergabung dalam kelompok 

ahli 

   Saat akan di bagi kedalam 

kelompok ahli peserta didik 

binggung sehinggah terjadi 

kegaduhan. 

Peserta didik masih binggung 

dan terjadi kekacauan saat 

pembagian kelompok ahli 

Anggota ahli dari masing-masing 

kelompok berkumpul dan 

menginteraksikan semua subtopik yang 

telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

   Pada saat berdiskusi masih 

banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan kawannya 

sehingga cenderung belajar 

sendiri-sendiri 

Ada beberapa peserta didik 

yang masih belum bisa belajar 

kelompok sehingga cenderung 

belajar sendiri-sendiri 

Kelompok ahli berdiskusi untuk 

membahas topic yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai 

   cara diskusi dalam kelompok ahli, 

peserta didik masih terlihat 

bingung, canggung, malu dan 

takut salah dalam menyampaikan 

Peserta didik masih binggung 

dan malu saat melaksanakan 

diskusi 



topic tersebut hasil diskusi  dari kelompok ahli 

Setelah memahami materi, kelompok 

ahli menyebar dan kembali ke 

kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan 

kelompoknya. 

   pada saat sudah kembali 

kekelompok masing-masing yaitu 

kelompok asal peserta didik 

masih canggung dan malu takut 

salah untuk mendiskusikan hasil 

diskusi dari kelompok ahli 

Ada beberapa peserta didik 

tidak yang belum berani dan 

merasa canggung terhadap 

teman sendiri 

Tiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dari kelompok ahli 

   Pada saat peserta didik 

diberikesempatan untuk 

berdiskusi kedepan mewakili 

setiap kelompok masih malu-

malu dan takut salah 

Peserta didik tidak mau untuk 

mendiskusikan hasil diskusi nya 

kedepan kelas karena takut 

salah 

peneliti memberikan tes individual 

pada pertemuan berikutnya untuk 

pembelajaran yang telah didiskusikan 

saat ini dan peneliti menjelaskan  

materi pembelajaran  untuk pertemuan 

berikutnya. 

   pada saat peserta didik diberikan 

penjelasan banyak yang rebut dan 

mengobrol masing-masing 

Ada 8 orang peserta didik yang 

tidak serius dan asik sendiri 

4 Penutup     

Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi yang 

telah dilaksanakan pada siklus I, 

sekaligus guru memberikan penguatan 

   Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi. 

Ada 10 orang peserta didik 

yang rebut saat teman-temannya 

membuat kesimpulan secara 

bersama-sama 



belajar. 

 

 Mengadakan evaluasi untuk menguji 

pemahaman peserta didik tentang 

materi yang telah di pelajari secara 

kerja kelompok 

  

  

 Peserta didik menjawab soal 

dengan teman kelompoknya 

masing-masing 

Ada 8 orang peserta didik yang 

yang tidak mau menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

malah mereka rebut dan 

menggagu temannya 

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya agar peserta didik 

mempersiapkan pembelajaran tersebut 

dengan baik. 

   Guru menyampaikan materi yang 

akan di pelajari minggu depan 

 

Ada 10 orang peserta didik 

yang asik ngobrol  

 Seluruh peserta didik dan guru berdoa    Peneliti meminta salah satu 

peserta didik memimpin doa 

seluruh peserta didik dan guru 

berdoa 

Seluruh peserta didik berdoa 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berjabat 

tangan. 

   Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Seluruh peserta didik berjabat 

tangan kepada peneliti sebelum 

keluar kelas 

  

                    Gunung Tiga, 27 oktober 2016    

Observer   

 

 

 

Husniwati, SP.d. SD  

NIP: 196612152007012004 



Siklus I Pertemuan II Tanggal 3 november 2016 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Guru   : Yeni Istiqomah    

Materi  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Hari/ Tanggal :  3 november 2016 

Pengamat :  Husniyawati, S.Pd.SD   

Sekolah : SDN I Gunung Tiga  

Kelas   : IV     

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus I Pertemuan II 

Ya Tidak Keterangan  Catatan 

1 Persiapan     

 Silabus     Menyiapkan perangkat seperi 

silabus 

Peneliti merencanakan 

pembelajaran dengan 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran 

Membuat RPP    Menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran  

Peneliti menyiapkan perangkat 

rpp yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan. 

Menentukan sumber belajar    Menyiapkan materi yang akan di 

pelajari 

Peneliti menyiapkan materi 

yang akan di pelajari pada hari  

2 Pendahuluan      



Mengucapkan salam    Pada saat peneliti mengucapkan 

salam hampir semua peserta didik 

menjawab salam dan sudah mulai 

serius 

Ada 3 orang peserta didik yang 

tidak serius menjawab salam 

Berdoa    Pada saat peserta didik berdoa 

sudah mulai khusuk dalam berdoa 

Ada 2 orang  peserta didik yang 

masih tidak khusuk dalam 

berdoa 

Mengecek kehadiran peserta didik    Saat mengecik kehadiran peserta 

didik sudah mulai tertip  

Saat peneliti mengecek 

kehadiran peserta didik mereka 

hadir semua saat pertemuan ini 

Tujuan pembelajaran    Saat peneliti menjelaskan tujuan 

pembelajaran peserta didik 

mendengarkan dengan seksama 

Tapi masih ada 3 orang peserta 

didik yang tidak mendengarkan 

penjelasan tujuan pembelajaran 

dan asik ngobrol 

Apersepsi     saat peserta didik di beri motivasi 

banyak yang memperhatikan  

Ada 2 orang peserta didik yang 

tidak memperhatikan peneliti 

ketika menyampaikan motivasi 

kepada peserta didik. 

3  Kegiatan Inti     

Guru bertanya kepada peserta didik 

tentang materi yang lalu sebelum 

memulai pembelajaran yang akan di 

pelajari saat ini 

   Pada saat guru bertanya banyak 

peserta didik yang sudah bisa 

menjawab dan tidak malu-malu 

ada 10 orang peserta didik yang 

mencoba untuk  menjawab 

pertanyan. 

Guru menjelaskan strategi pembelajaran 

yang akan di terapkan pada materi yang 

akan di pelajari 

   Pada saat guru menjelaskan 

strategi pembelajaran peserta didik 

sangat memperhatikannya. 

Tetapi masih ada peserta didik 

yang berjalan-jalan dan tidak 

memperhatikanan penjelas guru 



Guru membagi kelompok dengan 4 

kelompok asal dan 4 kelompok ahli 

dengan beranggotakan 6 orang setiap 

kelompok 

   peserta didik sudah mulai terbiasa 

menggunakan strategi jigsaw 

learning, dan  peserta didik  sudah 

bisa memahami ketika  pembagian 

kelompok asal dan kelompok ahli 

sehingga. 

saat pembagian kelompok 

peserta didik sudah bisa 

dikondisikan walau pun masih 

ada kendalah sedikit, tetapi 

waktu yang di lakukan sudah 

efesien 

 
Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-masing 

dan menetapkan anggota ahli yang akan 

bergabung dalam kelompok ahli 

   Saat akan di bagi kedalam 

kelompok ahli peserta didik sudah 

tidak binggung. 

Tetapi masih ada peserta didik 

yang binggung dalam 

pembagian kelompok 

 
Anggota ahli dari masing-masing 

kelompok berkumpul dan 

menginteraksikan semua subtopik yang 

telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

   Pada saat berdiskusi peserta didik 

sudah mengerti dan saling 

berdiskusi sesama teman sehingga 

berjalan dengan lancar 

Tetapi masih ada beberapa 

orang peserta didik yang masih 

belajar sendiri-sendiri 

Kelompok ahli berdiskusi untuk 

membahas topic yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai topic 

tersebut 

   cara diskusi dalam kelompok ahli, 

peserta didik sudah tidak terlihat 

bingung, canggung, malu dan 

takut salah dalam menyampaikan 

hasil diskusi  dari kelompok ahli 

Tetapi masih ada 7 orang 

peserta didik yang masih 

binggung dalam berdiskusi 

Setelah memahami materi, kelompok 

ahli menyebar dan kembali ke 

kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan 

kelompoknya. 

   pada saat sudah kembali 

kekelompok masing-masing yaitu 

kelompok asal peserta didik sudah 

tidak canggung dan malu takut 

salah untuk mendiskusikan hasil 

diskusi dari kelompok ahli 

Tetapi masih ada peserta didik 

yang belum berani dan merasa 

canggung terhadap teman 

sendiri 



Tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dari kelompok ahli 

   Pada saat peserta didik 

diberikesempatan untuk berdiskusi 

kedepan mewakili setiap 

kelompok sudah tidak  malu-malu 

dan takut salah 

Peserta didik sudah tidak malu 

dan canggung ketika berdiskusi 

di depan kelas 

Guru memberikan tes individual pada 

akhir pembelajaran tentang materi yang 

telah didiskusikan. 

   pada saat diberikan tes peserta 

didik mengerjakan secara individu 

Tetapi masih ada  peserta didik 

yang tidak serius dan bekerja 

sesama kelompok 

4 Penutup     

Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan pada siklus I, sekaligus 

guru memberikan penguatan belajar. 

 

   Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi 

Ada 3 orang peserta didik yang 

rebut saat teman-temannya 

membuat kesimpulan secara 

bersama-sama 

 Mengadakan evaluasi untuk menguji 

pemahaman peserta didik tentang materi 

yang telah di pelajari secara kerja 

kelompok 

   Peserta didik menjawab soal yang 

telah di berikan oleh peneliti 

secara individu 

Ada 2 orang peserta didik yang 

yang tidak menjawab dan masih 

bertanya kepada teman-

temannya  

 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya agar peserta didik 

mempersiapkan pembelajaran tersebut 

dengan baik. 

   Guru menyampaikan materi yang 

akan di pelajari minggu depan 

 

 

Ada 3 orang peserta didik yang 

asik ngobrol dan tidak 

memperhatikan penjelasan 

peneliti untuk pelajaran 

pertemuan beikutnya 



 Seluruh peserta didik dan guru berdoa   Peneliti meminta salah satu peserta 

didik memimpin doa seluruh 

peserta didik dan guru berdoa 

Seluruh peserta didik berdoa 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berjabat 

tangan. 

  Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Seluruh peserta didik berjabat 

tangan kepada peneliti sebelum 

keluar kelas 

 

                Gunung Tiga, 3 november 2016    

Observer  

 

 

Husniwati, SP.d. SD  

NIP: 196612152007012004 

 

 

 



Siklus II Pertemuan Tanggal 10 November 2016 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Guru   : Yeni Istiqomah    

Materi  : Menghargai Peninggalan Sejarah 

Hari/ Tanggal :  10 November 2016 

Pengamat :  Husniyawati, S.Pd.SD   

Sekolah : SDN I Gunung Tiga  

Kelas   : IV     

No Aspek Yang Diamati 

Pengamat 

Siklus II 

Ya Tidak Keterangan  Catatan 

1 Persiapan     

 Silabus     Menyiapkan perangkat seperi 

silabus 

Peneliti merencanakan 

pembelajaran dengan 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran 

Membuat RPP    Menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran  

Peneliti menyiapkan perangkat 

rpp yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan. 

Menentukan sumber belajar    Menyiapkan materi yang akan di 

pelajari 

Peneliti menyiapkan materi 

yang akan di pelajari pada hari  

2 Pendahuluan      



Mengucapkan salam    Pada saat peneliti mengucapkan 

salam hampir semua peserta didik 

menjawab salam dan sudah mulai 

serius 

Tetapi masih ada 1 orang 

peserta didik yang tidak serius 

menjawab salam 

Berdoa    Pada saat peserta didik berdoa 

sudah mulai khusuk dalam berdoa 

peserta didik sudah khusuk 

dalam berdoa 

Mengecek kehadiran peserta didik    Saat peneliti mengecik kehadiran 

peserta didik sudah mulai tertip  

 mengecek kehadiran peserta 

didik mereka hadir semua saat 

pertemuan ini 

Tujuan pembelajaran    Saat peneliti menjelaskan tujuan 

pembelajaran peserta didik 

mendengarkan dengan seksama 

Tapi masih ada 2 orang peserta 

didik yang tidak mendengarkan 

penjelasan tujuan pembelajaran 

dan asik ngobrol 

Apersepsi     saat peserta didik di beri motivasi 

banyak yang memperhatikan  

Tetapi masih ada peserta didik 

yang tidak memperhatikan 

peneliti ketika menyampaikan 

motivasi kepada peserta didik. 

3  Kegiatan Inti     

Guru bertanya kepada peserta didik 

tentang materi yang lalu sebelum 

memulai pembelajaran yang akan di 

pelajari saat ini 

   Pada saat guru bertanya banyak 

peserta didik yang sudah bisa 

menjawab dan tidak malu-malu 

ada 18 orang peserta didik yang 

mengacungkan tangan dan 

mencoba untuk  menjawab 

pertanyan. 

Guru menjelaskan strategi pembelajaran 

yang akan di terapkan pada materi yang 

akan di pelajari 

   Pada saat guru menjelaskan 

strategi pembelajaran peserta didik 

sangat memperhatikannya. 

peserta didik  sudah 

memperhatikan penjelas guru 

dengan seksama saat di beri 

penjelahan strategi 

pembelajaran.  



Guru membagi kelompok dengan 4 

kelompok asal dan 4 kelompok ahli 

dengan beranggotakan 6 orang setiap 

kelompok 

   peserta didik sudah mulai terbiasa 

menggunakan strategi jigsaw 

learning, dan  peserta didik  sudah 

bisa memahami ketika  pembagian 

kelompok asal dan kelompok ahli  

saat pembagian kelompok 

peserta didik sudah bisa 

dikondisikan walau pun masih 

ada kendalah sedikit, tetapi 

waktu yang di lakukan sudah 

efektif dan efesien 

 
Setiap kelompok membaca dan 

mendiskusikan subtopik masing-masing 

dan menetapkan anggota ahli yang akan 

bergabung dalam kelompok ahli 

   Saat akan di bagi kedalam 

kelompok ahli peserta didik sudah 

tidak binggung. 

peserta didik sudah mengerti 

dan biasa saat membagi 

kelompok dan tidak merasa 

bingung lagi 

 
Anggota ahli dari masing-masing 

kelompok berkumpul dan 

menginteraksikan semua subtopik yang 

telah dibagikan sesuai dengan 

banyaknya kelompok 

   Pada saat berdiskusi peserta didik 

sudah mengerti dan saling 

berdiskusi sesama teman sehingga 

berjalan dengan lancar 

peserta didik  sudah tampak 

belajar berdiskusi dan tidak ada 

yang belajar sendiri lagi 

Kelompok ahli berdiskusi untuk 

membahas topik yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai topik 

tersebut 

   cara diskusi dalam kelompok ahli, 

peserta didik sudah terlihat tidak 

bingung, canggung, malu dan 

takut salah dalam menyampaikan 

hasil diskusi  dari kelompok ahli 

Tetapi masih ada 2 orang 

peserta didik yang masih 

binggung dalam berdiskusi 

Setelah memahami materi, kelompok 

ahli menyebar dan kembali ke 

kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan 

kelompoknya. 

   pada saat sudah kembali 

kekelompok masing-masing yaitu 

kelompok asal peserta didik sudah 

tidak canggung dan malu takut 

salah untuk mendiskusikan hasil 

diskusi dari kelompok ahli 

peserta didik sudah berani dan 

merasa tidak canggung terhadap 

teman sendiri dalam 

mendiskusikan hasil dari 

kelompok ahli 



Tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dari kelompok ahli 

   Pada saat peserta didik 

diberikesempatan untuk berdiskusi 

kedepan mewakili setiap 

kelompok peserta didik sudah 

tidak  malu-malu dan takut salah 

dalam mendiskusikan hasilnya 

Peserta didik sudah berani dan 

tidak malu kepada temannya 

ketika berdiskusi di depan kelas 

Guru memberikan tes individual pada 

akhir pembelajaran tentang materi yang 

telah didiskusikan. 

   pada saat diberikan tes peserta 

didik mengerjakan secara individu 

 peserta didik sudah serius 

dalam mengerjakan soal dan 

bekerja sendiri-sendiri tanpa 

harus menoleh kesana kemari. 

4 Penutup     

Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan pada siklus II, sekaligus 

guru memberikan penguatan belajar. 

 

   Seluruh peserta didik membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi 

peserta didik  membuat 

kesimpulan secara bersama-

sama dalam kelompok nya 

 Mengadakan evaluasi untuk menguji 

pemahaman peserta didik tentang materi 

yang telah di pelajari secara kerja 

kelompok 

   Peserta didik menjawab soal yang 

telah di berikan oleh peneliti 

secara individu 

Ada 1 orang peserta didik yang 

yang masih bertanya kepada 

teman-temannya  

 Sebelum seluruh peserta didik dan guru 

berdoa, peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih kepada peserta didik atas 

perhatian peserta didik selama peneliti 

memberikan pembelajaran di kelas 

   Peserta didik mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh peneliti 

kemudian peneliti meminta salah 

satu peserta didik memimpin doa 

seluruh peserta didik dan guru 

Seluruh peserta didik berdoa 



mereka. Peneliti memberikan pesan dan 

kesan moral kepada peserta didik 

sebelum belum peneliti mengakhiri 

pertemuan ini. 

berdoa 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berjabat 

tangan. 

  Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Seluruh peserta didik berjabat 

tangan kepada peneliti sebelum 

keluar kelas 

 

                  Gunung Tiga, 10 oktober 2016    

  Observer  

 

 

Husniwati, SP.d. SD  

NIP: 196612152007012004 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

 

1. B    11. A 

2.D    12.B 

3.C    13.A 

4.B    14.B 

5.A    15.C 

6.D    16.B 

7.A    17.A 

8.C    18.D 

9.D    19.C 

10.D    20.B 
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KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

PERTEMUAN KEDUA 

 

1. A     11. B 

2.C    12.C 

3.B    13.D 

4.B    14.D 

5.D    15.C 
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