
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

IPA adalah ilmu yang berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep prinsip saja, 

tetapi juga merupakan satuan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitarnya serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar memahami alam sekitar secara ilmiah.

Pada umumnya para siswa sekolah dasar dalam pembelajaran IPA 

belum sesuai dengan harapan hal ini disebabkan karena :

- Metode pembelajarannya kurang relevan.

- Karena materi pelajaran mengacu pada menghafal.

- Hanya menggunakan pedoman buku paket.

- Guru kurang memanfaatkan lingkungan.

Salah satu upaya meningkatkan pembelajaran IPA adalah dengan 

model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 6 orang secara heterogen dan bekerja 

sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas 

ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan 

materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997 dalam 

idonbiu.com). Dengan harapan siswa dapat memahami konsep-konsep IPA 

dengan model pembelajaran dan memiliku keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan dan gagasan memanfaatkan alam sekitarnya.
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Peneliti memandang bahwa menggunakan model pembelajaran 

jigsaw adalah sebagai metode sangat efektif dalam meningkatkan kualitas 

hasil pembelajaran. Dalam metode ini, siswa tidak hanya sebagai obyek 

pendengar. Dimana siswa harus melakukan penyediaan bahan medianya 

untuk melakukan diskusi.

Dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw, maka hasil 

belajar materi bagian-bagian tumbuhan dalam mata pelajaran IPA dapat 

ditingkatkan. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya pengetahuan 

siswa tentang suatu proses mampu menganalisa obyek pengamatan dan 

percobaan, dan mampu menarik kesimpulan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar IPA

Melalui Metode Pembelajaran Jigsaw Pada Siswa Kelas IV SDN Badean 04 

Kecamatan Bangsalsari Jember.

1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah yaitu apakah 

penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV SDN Badean 04 Kecamatan Bangsalsari?

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Badean 04 

Kecamatan Bangsalsari.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun maksud diadakannya perbaikan ini diharapkan dapat berguna 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru 

dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar IPA dan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi guru dalam proses belajar-mengajar dan meningkatkan 

pemahaman siswa belajar IPA di SD Negeri Badean 04 Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember serta menerapkan model pemebalajaran yang 

tepat dalam mata pelajaran IPA.

1.5 Batasan Masalah

 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 – 6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan 

bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi 

tersebut kepada anggota kelompok yang lain 

 Pemahaman Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemahaman konsep tentang materi bagian-bagian tumbuhan dalam ranah 

kognitif yang hasilnya diukur dengan tes tulis

 Siswa kelas IV SDN Badean 04 Kecamatan Bangsalsari  yang dimaksud 

adalah siswa siswi kelas IV SDN Badean 04 Kecamatan Bangsalsari 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2009-2010 semester 1.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran Cooperative Learning

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang 

diajarkannya dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat 

merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran 

yang matang oleh guru.

Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan salah satu 

model pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem 

pengajaran Cooperative Learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/ 

belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini 

adalah lima unsur pokok (Johnson & Johnson, 1993 dalam idonbiu.com), 

yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok.

Falsafah yang mendasari pembelajaran Cooperative Learning 

(pembelajaran gotong royong) dalam pendidikan adalah “homo homini 

socius” yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Cooperative Learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu 

di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, 

yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 
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kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran.

Menurut Anita Lie dalam bukunya “Cooperative Learning”, bahwa 

model pembelajaran Cooperative Learning tidak sama dengan sekadar belajar 

kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan 

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja 

kelompok bisa dianggap Cooperative Learning, untuk itu harus diterapkan 

lima unsur model pembelajaran gotong royong yaitu :

1.   Saling ketergantungan positif.

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar 

perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok 

harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai 

tujuan mereka.

2. Tanggung jawab perseorangan.

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model 

pembelajaran Cooperative Learning, setiap siswa akan merasa 

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif 

dalam model pembelajaran Cooperative Learning membuat persiapan dan 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota 

kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas 

selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan.

3. Tatap muka.

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus 

diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan 

interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi 

yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan.
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4.   Komunikasi antar anggota.

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses 

panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat 

dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan 

pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa.

5.   Evaluasi proses kelompok.

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

2.2 Tujuan Pembelajaran Cooperative Learning

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional 

yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 

1994 dalam idonbiu.com).

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim, et 

al. (2000), yaitu:

1. Hasil belajar akademik

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu 

siswa memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah 

menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma 
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yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah norma 

yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat 

memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok 

atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas 

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi 

peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain.

3. Pengembangan keterampilan sosial

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-

keterampilan sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak 

anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial.

2.3  Model Pembelajaran Jigsaw

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot 

Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi 

oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John Hopkins 

(www.idonbiu.com).

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et. al. sebagai 

metode Cooperative Learning. Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran 

membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi.
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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 

(Arends, 1997 dalam www.idonbiu.com).

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 – 6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok yang lain (Arends dalam Lie,A, 1994).

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa 

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya 

yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain 

dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 

ditugaskan” (Lie, A., 1994).

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama 

bertemu untuk diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topic 

pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu 

kembali pada tim / kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota 

kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada 

pertemuan tim ahli.

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok 

asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga 

yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. 

Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal 

yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik 
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tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya 

untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal.

Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan 

sebagai berikut :

Kelompok Asal

Kelompok Ahli

Gambar 3.1 Ilustrasi Kelompok Jigsaw

Langkah-langkah dalam penerapan teknik Jigsaw adalah sebagai berikut :

 Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap 

kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok 

asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan 

dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Dalam tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu 

bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi 

pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut 

kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Dalam kelompok ahli, siswa 

mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta menyusun 

rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke 

kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok Jigsaw 

(gigi gergaji). Misal suatu kelas dengan jumlah 40 siswa dan materi 

pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya 

terdiri dari 5 bagian materi pembelajaran, maka dari 40 siswa akan 
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terdapat 5 kelompok ahli yang beranggotakan 8 siswa dan 8 kelompok 

asal yang terdiri dari 5 siswa. Setiap anggota kelompok ahli akan kembali 

ke kelompok asal memberikan informasi yang telah diperoleh atau 

dipelajari dalam kelompok ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik 

yang ada pada kelompok ahli maupun kelompok asal.

Gambar 3.2 Contoh Pembentukan Kelompok Jigsaw

 Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, 

selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan 

pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi 

kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi 

pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan.

 Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual.

 Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya.

 Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

materi pembelajaran.

 Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan Jigsaw untuk belajar materi 

baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut 

serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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2.4 Penelitian Tindakan Kelas ( PTK )

Seringkali kita mendengar kata penelitian, yang merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris : research, yang berarti kegiatan pencaharian 

atau ekspolrasi untuk menemukan jawaban dari masalah yang menjadi 

bidang kajian. Adapun yang dimaksud dengan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau classroom action research, yaitu satu action research yang 

dilakukan di kelas. Dari segi semantik (arti kata) action research 

diterjemahkan menjadi penelitian tindakan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), menurut Tim Pelatih Proyek 

PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi 

dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis,      2000: 

3). Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 

pratek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan 

penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru 

(Mukhlis, 2000: 5).

2.5 Bagian-Bagian Tumbuhan

2.6.1 Akar

Tumbuhan biji memiliki akar. Akar ini memiliki peranan penting untuk 

kelangsungan hidup tumbuhan. Akar terdiri atas rambut atau bulu akar 

dan tudung akar. Bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral 

dari dalam tanah ke tumbuhan. Tudung akar berguna untuk melindungi 

akar pada saat menembus tanah.

Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut 

adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. 

Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan, seperti rumput, padi, jagung, 

tebu, dan bambu. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari 

batang yang tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar-akar yang lainnya 
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merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki 

akar tunggang, yaitu mangga, jeruk, tomat, durian.

Akar tunggang maupun akar serabut ada yang digunakan sebagai

tempat menyimpan cadangan makanan, contoh pada tanaman ketela

pohon, wortel, ubi jalar, dan lain-lain.

Gambar 3.2 Akar Tunggang dan Akar serabut

Dari uraian ini, fungsi akar adalah sebagai berikut.

a. Menunjang berdirinya tumbuhan.

b. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah.

c. Menyimpan cadangan makanan.

d. Bernapas.

2.6.2  Batang

Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya

batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya

berlawanan dengan akar. Air dari tanah akan masuk ke dalam tanaman 

melalui akar, kemudian air akan diangkut dari akar ke daun melalui 

batang sehingga daun tanaman akan segar.

Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar

ke daun dan tunas. Pada batang, tumbuh tunas-tunas cabang dan 

ranting. Daun, bunga, dan buah tumbuh di cabang dan ranting batang 

tersebut. Ada juga daun, bunga, dan buah yang tumbuh pada batang.

Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, 

dan batang basah.
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Batang tumbuhan dapat pula dikelompokkan menjadi batang

bercabang, lurus, dan berongga.

Kegunaan batang adalah sebagai berikut.

1. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga.

2. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar.

3. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah.

4. Tempat menyimpan cadangan makanan (seperti pada kentang dan

tebu).

2.6.3  Daun

Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat 

zat warna hijau daun atau klorofil. Zat warna hijau daun ini yang 

menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan 

menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang 

mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri.

Gambar 3.3 Daun

2.6.4  Bunga

Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki 

bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman jika tanaman sedang 

berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan.

Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang

berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa 

bagian, yaitu: tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari.
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Fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

 Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air

dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai

bunga.

 Kelopak bunga, berfungsi untuk membungkus mahkota bunga

ketika bunga masih kuncup.

 Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah,

berfungsi untuk menarik serangga.

 Putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik

merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin 

jantan.

Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat 

ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan 

bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. 

Menurut Oja dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997; 8) 

mengelompokkan penelitian tindakan menjadi empat macam yaitu (a) guru 

bertindak sebagai peneliti, (b) penelitian tindakan kolaboratif, (c) Simultan 

terintegratif, dan (d) administrasi social ekperimental.

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentu guru sebagai peneliti, 

penanggung jawab penuh penelitian tindakan adalah praktisi (guru). Tujuan utama 

dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan hasil pembelajaran di kelas 

dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi.

3.1 Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 

bertempat di SDN Badean 04 Kecamatan Bangsalsari Kelas IV semester 1

tahun pelajaran 2009-2010

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli –

Desember 2009
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3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas IV SDN Badean 04 

Kecamatan Bangsalsari sebanyak 12 orang terdiri dari 4 orang siswa laki-

laki dan 8 orang siswa perempuan

3.2 Rancangan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, 

maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart  (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan 

pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-

tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut. 

Refleksi 

Tindakan/
Observasi

Refleksi 

Tindakan/
Observasi

Rencana 
awal/rancangan 

Rencana yang 
direvisi 

Siklus 1

Siklus 2
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Penjelasan alur di atas adalah:

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 

termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran.

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati 

hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran  model 

discovery .

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan 

yang diisi oleh pengamat.

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

berikutnya.

Observasi dibagi dalam dua putaran, yaitu putaran 1 dan 2 dimana 

masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) 

dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif 

di akhir masing putaran. Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk 

memperbaiki/meningkatkan pratek pembelajaran secara 

berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah 

menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5).

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 

tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari 

Kemmis dan Taggart  (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari 

sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning

(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection 

(refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah 
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direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 

dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan.

Penelitian tindakan (action research) adalah suatu bentuk 

penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meneliti sendiri praktek 

pembelajaran yang dilakukan dikelas.dalam penelitian tindakan kelas, 

guru dan peneliti secara kolaboratif juga dapat melakukan penelitian 

terhadap proses atau produk pembelajaran secara reflektif di kelas. 

Penelitian tindakan juga menjembatani kesenjangan antara teori dan 

praktik pendidikan. Hal ini terjadi karena setelah penliti kegiatanya 

sendiri, yakni didalam kelas dengan melibatkan siswanya dengan melalui 

tindakan tindakan yang direncanakan.

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan cara kolaborasi yaitu 

penelitian yang melibatkan orang lain disamping peneliti yaitu sebagai 

observer. Peneliti ini menggunakan alur tahapan (perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi disajikan dalam dua siklus). Setelah terlebih dahulu 

diperoleh permasalahan utama tentang bagaimana meningkatkan 

pemahaman konsep pengelompokkan mahluk hidup dengan pendekatan 

konstektual. Penelitian ini dilakukan 2 (dua) siklus pada satu sekolah, 

kelas dan guru yang sama. 

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Silabus

Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar. ( terlampir )

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-

masing RPP berisi kompetensi dasar, indicator pencapaian hasil belajar, 

tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. ( terlampir )
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3. Lembar Kegiatan Siswa

Lembar kegaian ini yang dipergunakan siswa untuk membantu 

proses pengumpulan data hasil eksperimen.( terlampir )

4. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar

a. Lembar observasi pengolahan metode pembelajaran jigsaw, untuk 

mengamati kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

b. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran.

5. Tes formatif

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes 

formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan 

adalah isian singkat (objektif). 

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan metode pembelajaran demonstrasi, observasi 

aktivitas siswa dan guru, dan tes formatif.

3.4.2 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi 

belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran.

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap 

akhir putaran.
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Adapun analisis data kuantitatif dilakukan dengan rumus sederhana 

berikut:

P = %100
0

01
x

M

MM 
( Arikunto,2001 )

Keterangan

P = Persentase Peningkatan

M1 = Mean Akhir

M0 = Mean Awal

Apabila P > 0% maka dinyatakan telah terjadi peningkatan hasil dan 

apabila P > 20% maka peningkatan dapat dikatakan signifikan 

(Arikunto,2001).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang diperoleh antara lain adalah data observasi berupa 

pengamatan pengelolaan pembelajaran kontekstual dan pengamatan aktivitas 

siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap 

siklus.

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 

pengelolaan metode pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis masalah 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

kontekstual model pengajaran berbasis masalah dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan data pengamatan aktivitas siswa dan guru.

Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkan metode pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis 

masalah.

4.1  Analisis Data Penelitian Persiklus

1.  Pra Siklus

Pelaksanaan tindakan dimulai dengan mengadakan  observasi awal 

yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009. Tujuannya 

untuk mengetahui lebih mendalam kondisi sekolah, sebagai kelas yang 

akan mendapat perlakuan. Kondisi tersebut mencakup kondisi fisik kelas, 

kondisi siswa, guru, proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar 

dikelas serta sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di kelas 

maupun di sekolah.  Pada observasi awal, kegiatan  pembelajaran terdiri 

dari 3 tahapan,   1)  Kegiatan awal, 2) Kegiatan Inti, dan  3) Penutup. Pada 

kegiatan awal  yang berupa  apersepsi, siswa diajak  tanya jawab tentang 

materi yang akan dibahas, yang akhirnya mengaitkan dengan materi inti;  

Sedangkan pada  kegiatan inti dalam pembelajaran banyak  menggunakan 

metode ceramah tanpa menggunakan media hanya buku pelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Alam( IPA ) digunakan sebagai sumber belajar. Guru lebih 

banyak menerangkan dengan menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan konsep sehingga terkesan siswa hanya mendapatkan konsep 

yang abstrak dan kegiatan belajar mengajar terfokus kepada guru. Selain 

itu, keterlibatan siswa masih tampak kurang optimal, ini terlihat dari 

kepasifan dan kebingungan siswa dalam mengikuti dan memahami 

pelajaran yang disampaikan guru. Adapun kegiatan penutup siswa diberi 

tugas mengerjakan soal atau evaluasi.

Berikut data hasil belajar pra siklus:

No Nilai

1 60
2 70
3 50
4 40
5 50
6 60
7 70
8 60
9 50
10 40
11 50
12 40

Jumlah 640
Rata-rata 53,33

Keterangan:

Rata-rata hasil belajar = 53,33

2. Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung. 
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b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 9 November 2009 dengan jumlah 12 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan 

belajar mengajar

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Pada penelitian ini 

Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang digunakan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di SDN Badean 04 Bangsalsari yakni KKM 

untuk mata pelajajaran IPA sebesar 65 dan KKM Klasikal adalah 85 

atau 85% dari jumlah siswa. Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Nilai Tes Formatif Pada Siklus I

NO
Nilai

Keterangan
Pra Siklus Siklus I

1 60 70 Meningkat
2 70 70 Tidak Meningkat
3 50 50 Tidak Meningkat
4 40 60 Meningkat
5 50 70 Meningkat
6 60 70 Meningkat
7 70 70 Tidak Meningkat
8 60 80 Meningkat
9 50 70 Meningkat
10 40 70 Meningkat
11 50 60 Meningkat
12 40 70 Meningkat

Jumlah 640 810
Rata-rata 53,33 67,50
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Keterangan:

Rata-rata hasil belajar siklus I = 67,50

Jumlah siswa dengan nilai meningkat = 9 

Jumlah siswa dengan nilai tidak meningkat = 3

Diagram 4.1 Data Peningkatan Hasil Belajar Pada Siklus I

0

50

100

Nilai Rata-Rata

Siklus

Data Peningkatan Hasil Belajar Siklus I

Pra siklus Siklus I

Data Peningkatan Hasil
Belajar Siklus I

53,33 67,50

Pra siklus Siklus I

Dari tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa dengan 

menerapkan metode pembelajaran jigsaw pada siklus I diperoleh nilai 

rata-rata prestasi belajar siswa adalah 67,50 mengalami peningkatan 

dari hasil belajar pra siklus yang hanya sebesar 53,33 atau meningkat 

sebesar 26,56% dari rata-rata nilai pra siklus.

c.    Refleksi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara 

klasikal terdapat peningkatan hasil belajar sebesar 26,56% dari nilai 

pra siklus. Namun masih terdapat 3 siswa yang tidak mengalami 

peningkatan hasil belajar, hal ini disebabkan karena sebagian siswa 

masih bermain sendiri pada pelaksanaan kerja kelompok sehingga 

perlu diperbaiki di siklus berikutnya.
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3. Siklus II

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung. 

b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 17 November 2009 di Kelas IV dengan 

jumlah 12 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran 

dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau 

kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang 

digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada 

siklus II adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2. Nilai Tes  Formatif Pada Siklus II

NO
Nilai

Keterangan
Siklus I Siklus II

1 70 80 Meningkat
2 70 80 Meningkat
3 50 70 Meningkat
4 60 80 Meningkat
5 70 90 Meningkat
6 70 80 Meningkat
7 70 80 Meningkat
8 80 90 Meningkat
9 70 80 Meningkat
10 70 90 Meningkat
11 60 80 Meningkat
12 70 90 Meningkat
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Jumlah 810 990

Rata-rata 67,50 82,50
Keterangan:

Rata-rata hasil belajar siklus I = 82,50

Jumlah siswa dengan nilai meningkat = 12

Jumlah siswa dengan nilai tidak meningkat = 0

Diagram 4.2 Data Peningkatan Hasil Belajar Pada Siklus II

67,50
82,50

0

50

100

Nilai Rata-
Rata

Siklus

Data Peningkatan Hasil Belajar Pada Siklus II

Siklus I

Siklus II

Data Peningkatan
Hasil Belajar Pada
Siklus II

67,50 82,50

Siklus I Siklus II

Dari tabel dan diagram di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa pada siklus II adalah 82,50 mengalami peningkatan dari 

hasil belajar pada siklus I yang sebesar 67,50 atau menigkat sebesar 

28,12% jika dibanding dengan hasil belajar pada prasiklus. 

c.    Refleksi

Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II terdapat 

peningkatan sebesar 28,12% jika dibanding dengan hasil belajar 

prasiklus dan 22,22% jika dibanding dengan hasil belajar pada siklus 

I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena siswa sudah 

mulai akrab dan menemukan keasyikan dengan pembelajaran dengan 

metode jigsaw. Disamping itu kemampuan guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar dalam metode ini juga semakin meningkat 

sehingga proses belajar-mengajar semakin efektif. 
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Karena siklus II tujuan penelitian sudah tercapai maka tidak perlu 

dilakukan siklus berikutnya atau siklus III.

4.2 Pembahasan

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPA 

dengan metode jigsaw memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru 

selama ini. Pada siklus II hasil belajar yang diperoleh siswa sebesar 82,50 

atau meningkat sebesar 22,22% jika dibanding dengan hasil belajar pada 

siklus I. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan pelaksanaan KBM dengan 

menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Lebih jelasnya dipaparkan 

dalam tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 4.3 Peningkatan Hasil Belajar Tiap Siklus

SIKLUS NILAI RATA-RATA PENINGKATAN

Pra Siklus 53,33 0%
Siklus I 67,50 26,56%
Siklus II 82,50 28,12%

Diagram 4.3 Peningkatan Hasil Belajar

Peningkatan Hasil Belajar

0

20

40

60

80

100

Siklus

R
er

at
a Data Peningkatan Hasil

Belajar

PENINGKATAN

Data
Peningkatan
Hasil Belajar

53,33 67,50 82,50

PENINGKATAN 0% 26,56% 28,12%

Pra 
Siklus

Siklus I Siklus II

Nilai
Rata-Rata
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Hasil belajar yang dicapai pada siklus II merupakan hasil yang 

paling baik jika dibanding dengan hasil belajar pada siklus I dan Pra siklus 

hal ini disebabkan siklus II dirancang dari hasil refleksi pada pelaksanaan 

siklus sebelumnya sehingga pada siklus II dihasilkan model pembelajaran 

dengan metode jigsaw yang handal dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Terbukti pada siklus II semua siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

jigsaw perlu memperhatikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Aspek-aspek tersebut antara lain:

(1) Pemilihan materi yang sesuai untuk diterapkannya metode jigsaw ini 

karena tidak semua materi dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

metode ini.

(2) Persiapan yang baik oleh guru, baik berupa perencanaan 

pembelajaran (RPP), media yang digunakan dan stimulus yang tepat 

untuk memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.

(3) Pemberian rambu-rambu pelaksanaan diskusi kelompok ahli ataupun 

kelompok asal agar kondisi kelas yang kondusif dan mendukung 

suasana pembelajaran dapat terjaga dengan baik.

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw pada 

mata pelajaran IPA di kelas IV SDN Badean 04 Bangsalsari Jember dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1    Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV SDN Badean 04 Kecamatan Bangsalsari. 

Pembelajaran dengan metode jigsaw dilaksanakan dengan memperhatikan 

beberapa hal diantaranya penyiapan bahan ajar dan persiapan yang matang, 

pengelolaan kelas yang baik, perhatian guru yang bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan siswa, jumlah media/ alat yang cukup.

Pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw ini membutuhkan 

persiapan mengajar dan manajemen waktu dan kelas dengan baik guna 

mencapai efektivitas hasil pada setiap aktivitas pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran IPA dengan metode jigsaw dapat meningkatkan pemahaman 

konsep IPA pada siswa dan membuat pembelajaran lebih aktif dan menarik 

5.2    Saran

1) Saran bagi guru

Untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang guru dalam mengajar IPA 

sebaiknya dengan menggunakan Metode Jigsaw;

2) Saran bagi sekolah

Pihak sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pembelajaran seperti media pembelajaran, buku-buku 

penunjang dan peralatan teknologi informasi yang memadai.
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Lampiran 1

SILABUS
                                                                                        NAMA SEKOLAH       : SDN BADEAN 04

MATA PELAJARAN    : ILMU PENGETAHUAN ALAM
KELAS/SEMESTER     : IV/1

Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/
Alat

2.1 Menjelaskan 
hubungan 
struktur akar 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

2.2 Menjelaskan 
hubungan 
struktur batang 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

2.3 Menjelaskan 
hubungan 
struktur daun 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

2.4 Menjelaskan 
hubungan 
struktur bunga 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

Bagian-bagian 
tumbuhan dan 
fungsinya

Pertemuan 1
a. Mengidentifikasi bagian-bagian akar
b. Mendiskusikan fungsi akar bagi tumbuhan itu 

sendiri

Pertemuan 2
a. Mengidentifikasi bagian-bagian batang
b. Mendiskusikan fungsi batang bagi tumbuhan itu 

sendiri

Pertemuan 3
a. Mengidentifikasi bagian-bagian daun
b. Mendiskusikan fungsi daun bagi tumbuhan itu 

sendiri

Pertemuan 4
a. Mengidentifikasi bagian-bagian bunga
b. Mendiskusikan fungsi bunga bagi tumbuhan itu 

sendiri
Pertemuan 5
Ulangan harian.
Pertemuan 6
Perbaikan dan pengayaan/eksplorasi

 Mengidentifikasi bagian-bagian akar 
dan fungsinya bagi tumbuhan itu 
sendiri

 Mengidentifikasi bagian-bagian batang 
dan fungsinya bagi tumbuhan itu 
sendiri

 Mengidentifikasi bagian-bagian daun  
dan fungsinya bagi tumbuhan itu 
sendiri

 Mengidentifikasi bagian-bagian bunga 
dan fungsinya bagi tumbuhan itu 
sendiri

Penugasan: 
Mengidentifikasi bagian-
bagian akar dan fungsinya

Mengidentifikasi bagian-
bagian batang dan fungsinya

Mengidentifikasi bagian-
bagian daun  dan fungsinya

Mengidentifikasi bagian-
bagian bunga dan fungsinya

Tes tertulis:
Ulangan harian
Materi pertemuan 1-4

2

2

2

2

2

2

Buku 
teks/pelengka
p (lihat daftar 
buku)

Berbagai 
macam 
akar,batang, 
daun, dan 
bunga di 
lingkungan 
sekitar
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/ Semester : III / 1

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 2 JP )

Hari/ Tanggal : Senin, 9 November 2009

 Kompetensi Dasar

Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dan 

fungsinya

 Indikator

 Mengidentifikasi bagian-bagian akar dan fungsinya bagi 

tumbuhan itu sendiri

 Mengidentifikasi bagian-bagian batang dan fungsinya bagi 

tumbuhan itu sendiri

 Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran berlangsung diharapkan siswa dapat 

(1) Menyebutkan bagian-bagian akar dengan benar

(2) Menyebutkan bagian-bagian batang dengan benar

(3) Menjelaskan fungsi akar dan batang

 Materi Pembelajaran

Akar

Tumbuhan biji memiliki akar. Akar ini memiliki peranan penting 

untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar terdiri atas rambut atau 

bulu akar dan tudung akar. Bulu akar berfungsi untuk menyerap air 

dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Tudung akar berguna 

untuk melindungi akar pada saat menembus tanah.

Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar 

serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di 
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pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan, seperti 

rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Akar tunggang merupakan 

akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah, 

sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar 

tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang, yaitu 

mangga, jeruk, tomat, durian.

Akar tunggang maupun akar serabut ada yang digunakan sebagai 

tempat menyimpan cadangan makanan, contoh pada tanaman ketela 

pohon, wortel, ubi jalar, dan lain-lain.

Gambar 3.2 Akar Tunggang dan Akar serabut

Dari uraian ini, fungsi akar adalah sebagai berikut.

a. Menunjang berdirinya tumbuhan.

b. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah.

c. Menyimpan cadangan makanan.

d. Bernapas.

Batang

Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya 

batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya 

berlawanan dengan akar. Air dari tanah akan masuk ke dalam tanaman 

melalui akar, kemudian air akan diangkut dari akar ke daun melalui 

batang sehingga daun tanaman akan segar.

Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar 

ke daun dan tunas. Pada batang, tumbuh tunas-tunas cabang dan 
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ranting. Daun, bunga, dan buah tumbuh di cabang dan ranting batang 

tersebut. Ada juga daun, bunga, dan buah yang tumbuh pada batang.

Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, 

dan batang basah.

Batang tumbuhan dapat pula dikelompokkan menjadi batang

bercabang, lurus, dan berongga.

Kegunaan batang adalah sebagai berikut.

1. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga.

2. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar.

3. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah.

4. Tempat menyimpan cadangan makanan (seperti pada kentang dan 

tebu).

 Metode Pembelajaran

a. Jigsaw

 Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Siswa Guru Media
Alokasi 

Waktu

Kegiatan 

Awal

 Salam

 Mengamati 

gambar 

tumbuhan dan 

menyebutkan 

bagian-

bagiannya

 Salam

 Absensi Global

 Apersepsi : 

menunjukkan 

gambar sebuah 

pohon dan meminta 

siswa untuk 

menyebutkan 

bagian-bagian 

pohon tersebut

 Gambar 

tumbuhan

5 menit

Kegiatan 

Inti

 Membentuk 

kelompok kecil

 Membentuk siswa 

dalam kelompok 

 Gambar 

bagian 

45 

menit
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 Menerima gambar 

bagian-bagian 

akar dan batang

 Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan gambar 

yang diterima

 Siswa dalam 

kelompok tadi 

berdiskusi tentang 

gambar yang 

diterima

 Siswa kembali ke 

kelompok semula 

kemudian 

menyampaikan 

hasil diskusi tadi 

ke kelompok asal

 Masing-masing 

kelompok 

membacakan hasil 

yang diperoleh 

pada masing-

masing kelompok

terdiri dari 4-5 orang

 Membagikan gambar 

bagian-bagian akar 

dan batang

 Membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari siswa 

yang menerima 

gambar yang sama ( 

tudung akar 

berkumpul dengan 

tudung akar begitu 

yang lain)

 Membimbing diskusi 

siswa

 Memberikan 

masukan dan 

bimbingan

 Memberikan 

penjelasan tambahan 

jika perlu

akar dan 

batang

tumbuhan

 Buku IPA  

Kelas IV

 Kertas 

HVS
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|Kegiatan 

Akhir

 Bersama guru 

menarik 

kesimpulan

 Mengerjakan soal 

evaluasi

 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan 

pembelajaran

 Memberikan soal 

evaluasi

 Salam

15 

menit

 Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP) IPA Kelas IV

 Buku IPA BSE Kelas IV

 Buku IPA Kelas IV, Haryanto, Erlangga

 Gambar bagian-bagian tumbuhan

 Penilaian

 Bentuk Penilaian

o Paper Tes

o Performance Tes

 Instrumen Penilaian

Tes Tulis

Soal

1. Akar yang cabangnya tumbuh tegak lurus ke atas disebut….

2. Bagian akar yang berfungsi menyerap air dan mineral 

adalah…

3. Bagian akar yang melindungi ujung akar agar tidak rusak saat 

menembus tanah adalah….

4. Jambu, mawar, durian dan mangga adalah tumbuhan yang 

mempunyai jenis akar….

5. Jagung, Tebu adalah tanaman yang mempunyai akar…..

6. Fungsi utama akar bagi tumbuhan adalah….
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7. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang basah adalah…

8. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang kayu adalah…

9. Batang berkambium dimiliki oleh tumbuhan…..

10. Fungsi utama batang adalah……tumbuhan

KUNCI JAWABAN

1. akar tunjang

2. rambut akar

3. tudung akar

4. tunggang

5. serabut

6. menyerap air dan zat hara

7. pisang

8. mahoni

9. dikotil

10. penopang

Lembar Pengamatan

NO NAMA SISWA
ASPEK YANG 

DINILAI JUMLAH KET
1 2 3 4 5
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Keterangan :   skor

1. Keaktifan dalam diskusi 0 - 20

2. Ketrampilan bertanya 0 - 20

3. Ketrampilan menjawab 0 - 20

4. Kerjasama 0 – 20

5. Ketrampilan menarik kesimpulam 0 – 20

Jember , 9 November 2009

Guru Kelas

SYAIFUDIN
NIP. 19680815 200501 1 003
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/ Semester : III / 1

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 2 JP )

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 November 2009

 Kompetensi Dasar

Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dan 

fungsinya

 Indikator

 Mengidentifikasi bagian-bagian daun dan fungsinya bagi 

tumbuhan itu sendiri

 Mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya bagi 

tumbuhan itu sendiri

 Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran berlangsung diharapkan siswa dapat 

(1) Menyebutkan bagian-bagian daun dengan benar

(2) Menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar

(3) Menjelaskan fungsi daun dan bunga

 Materi Pembelajaran

Daun

Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat 

zat warna hijau daun atau klorofil. Zat warna hijau daun ini yang 

menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan 

menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang 

mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri.
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Gambar 3.3 Daun

Bunga

Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki 

bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman jika tanaman sedang 

berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan.

Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang

berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa 

bagian, yaitu: tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari.

Fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

 Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air

dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai

bunga.

 Kelopak bunga, berfungsi untuk membungkus mahkota bunga

ketika bunga masih kuncup.

 Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah,

berfungsi untuk menarik serangga.

 Putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik

merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin 

jantan.

Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat 

ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak.

 Metode Pembelajaran

Jigsaw
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 Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Siswa Guru Media
Alokasi 

Waktu

Kegiatan 

Awal

 Salam

 Mengamati 

gambar 

tumbuhan dan 

menyebutkan 

bagian-

bagiannya

 Salam

 Absensi Global

 Apersepsi : 

menunjukkan 

sebuah tanaman ( 

jagung kecil ) dan 

meminta siswa 

untuk menyebutkan 

bagian-bagian 

pohon tersebut

 Tanaman 

Jagung 

lengkap 

dengan akar, 

batang dan 

daunnya

5 menit

Kegiatan 

Inti

 Membentuk 

kelompok kecil

 Menerima gambar 

bagian-bagian 

daun dan bunga

 Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan gambar 

yang diterima

 Siswa dalam 

kelompok tadi 

berdiskusi tentang 

gambar yang 

diterima

 Membentuk siswa 

dalam kelompok 

terdiri dari 4-5 orang

 Membagikan gambar 

bagian-bagian daun

dan bunga

 Membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari siswa 

yang menerima 

gambar yang sama

 Membimbing diskusi 

siswa

 Gambar 

bagian daun 

dan bunga

tumbuhan

 Buku IPA  

Kelas IV

 Kertas HVS

45 

menit
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 Siswa kembali ke 

kelompok semula 

kemudian 

menyampaikan 

hasil diskusi tadi 

ke kelompok asal

 Masing-masing 

kelompok 

membacakan hasil 

yang diperoleh 

pada masing-

masing kelompok

 Memberikan 

masukan dan 

bimbingan

 Memberikan 

penjelasan tambahan 

jika perlu

|Kegiatan 

Akhir

 Bersama guru 

menarik 

kesimpulan

 Mengerjakan soal 

evaluasi

 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan 

pembelajaran

 Memberikan soal 

evaluasi

 Salam

15 

menit

 Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP) IPA Kelas IV

 Buku IPA BSE Kelas IV

 Buku IPA Kelas IV, Haryanto,  Erlangga

 Gambar bagian-bagian tumbuhan

 Pohon Jagung

 Penilaian

 Bentuk Penilaian

o Paper Tes

o Performance Tes
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 Instrumen Penilaian

Tes Tulis

Soal

1. Klorofil terdapat pada bagian daun yakni…..

2. Proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan disebut…

3. Fungsi utama daun bagi tumbuhan adalah....

4. Bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian 

serangga adalah….

5. Bagian bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga 

adalah...

6. Bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan adalah...

7. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina 

adalah...

8. Fungsi utama bunga adalah....

9. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi di bagian....

10. Fotosintesis pada tumbuhan terjadi di bagian...

KUNCI JAWABAN

1. helai daun

2. fotosintesis

3. tempat bernafas dan membuat makanan

4. mahkota bunga

5. tangkai bunga

6. benangsari

7. putik

8. tempat terjadinya penyerbukan

9. bunga

10. daun
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Lembar Pengamatan

NO NAMA SISWA
ASPEK YANG 

DINILAI JUMLAH KET
1 2 3 4 5

Keterangan :   skor

1. Keaktifan dalam diskusi 0 - 20

2. Ketrampilan bertanya 0 - 20

3. Ketrampilan menjawab 0 - 20

4. Kerjasama 0 – 20

5. Ketrampilan menarik kesimpulam 0 – 20

Jember , 17 November 2009

Guru Kelas

SYAIFUDIN
NIP. 19680815 200501 1 003
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Lampiran 4

LEMBAR KERJA SISWA 1
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Lampiran 5

LEMBAR KERJA SISWA 2
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Lampiran 6

HASIL ANALISIS DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 1

NO NAMA SISWA Nilai

1 Agus Ponco 70
2 Andri 70
3 Basuki 50
4 Busen 60
5 Muslimatul Hidayah 70
6 Reni Agustin 70
7 Riska 70
8 Riska Anggraeni 80
9 Rita 70
10 Siti Aminah 70
11 Titik 60
12 Titin Agustin 70

JUMLAH 810
RATA-RATA 67,50

0

50

100

Nilai Rata-Rata

Siklus

Data Peningkatan Hasil Belajar Siklus I

Pra siklus Siklus I

Data Peningkatan Hasil Belajar
Siklus I

53,33 67,50

Pra siklus Siklus I
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Lampiran 7

HASIL ANALISIS DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 2

NO NAMA SISWA Nilai

1 Agus Ponco 80
2 Andri 80
3 Basuki 70
4 Busen 80
5 Muslimatul Hidayah 90
6 Reni Agustin 80
7 Riska 80
8 Riska Anggraeni 90
9 Rita 80
10 Siti Aminah 90
11 Titik 80
12 Titin Agustin 90

JUMLAH 990
RATA-RATA 82,50

67,50
82,50

0

20

40

60

80

100

Nilai Rata-Rata

Siklus

Data Peningkatan Hasil Belajar Pada Siklus II

Siklus I

Siklus II

Data Peningkatan Hasil
Belajar Pada Siklus II

67,50 82,50

Siklus I Siklus II
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Lampiran 8

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN TINDAKAN

Hari / Tanggal : …………………………………………..

Jam : ………………………………………….

Siklus : ke……..

Peneliti : SYAIFUDIN

Subyek Penelitian : 12 Siswa

Berilah tanda centang pada kolom ya/ tidak!

No Indikator Ya Tidak Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instrumen ( RPP, LKS ) disiapkan 

dengan lengkap

Sintaks sesuai dengan metode yang 

dilaksanakan ( jigsaw )

Terjadinya interaksi antara siswa dan 

guru

Perhatian guru terhadap siswa merata

Guru memberikan panduan sebelum/ 

pada kegiatan siswa

Siswa melakukan kegiatan sesuai 

dengan prosedur yang ada

Perhatian siswa terfokus pada 

pembelajaran

Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya

Ada interaksi antara siswa dengan 

siswa

Siswa melakukan/ mengalami proses ( 

sesuai indikator dalam RPP )
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11

12

Guru melakukan penilaian proses

Guru melakukan penilaian hasil

Kolom keterangan mohon untuk diisi sesuai dengan kondisi

Bangsalsari, ....................................2009

Observer

( ...................................... )



52

Lampiran 9

SOAL FORMATIF 1

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Akar yang cabangnya tumbuh tegak lurus ke atas disebut….

2. Bagian akar yang berfungsi menyerap air dan mineral adalah…

3. Bagian akar yang melindungi ujung akar agar tidak rusak saat menembus 

tanah adalah….

4. Jambu, mawar, durian dan mangga adalah tumbuhan yang mempunyai jenis 

akar….

5. Jagung, Tebu adalah tanaman yang mempunyai akar…..

6. Fungsi utama akar bagi tumbuhan adalah….

7. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang basah adalah…

8. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang kayu adalah…

9. Batang berkambium dimiliki oleh tumbuhan…..

10. Fungsi utama batang adalah……tumbuhan
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Lampiran 10

SOAL FORMATIF 2

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Klorofil terdapat pada bagian daun yakni…..

2. Proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan disebut…

3. Fungsi utama daun bagi tumbuhan adalah....

4. Bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga adalah….

5. Bagian bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga adalah...

6. Bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan adalah...

7. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah...

8. Fungsi utama bunga adalah....

9. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi di bagian....

10. Fotosintesis pada tumbuhan terjadi di bagian...


