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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sejarah Islam di 

Indonesia melalui strategi Jigsaw Puzzle pada siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum 

diberikan tindakan, pemahaman sejarah Islam di Indonesia peserta didik kurang dan 

guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa 

metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan 

pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada anak. Solusi yang ditawarkan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi Jigsaw Puzzle. Subjek 

pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo yang berjumlah 10 

anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observsi sistematis dan 

wawancara. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur 

dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah diharapkan dengan strategi Jigsaw Puzzle pemahaman sejarah Islam di 

Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 80% dari 10 anak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sejarah Islam di 

Indonesia siswa sebelum diadakan tindakan menggunakan strategi Jigsaw Puzzle 

sebanyak 2 anak (20%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 

menerapkan strategi Jigsaw Puzzle pada siklus I pemahaman sejarah Islam di 

Indonesia meningkat menjadi 6 anak  (60%) dan pada siklus II meningkat menjadi 

10 anak (100%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 

hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui strategi Jigsaw Puzzle dapat 

meningkatkan pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada siswa kelas V SD 

Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 

 

Kata kunci : pemahaman sejarah Islam di Indonesia, Strategi Jigsaw Puzzle. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Ismail (2008: 1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan 

ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal dan nonformal. Makna 

pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya 

peradaban suatu masyarakat atau bangsa, di dalamnya terjadi atau berlangsung 

suatu proses pendidikan. Dinyatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang 

peradaban umat manusia. 

Guru kadang-kadang kurang menyadari bahwa peserta didik SD pola 

berpikirnya masih bersifat konkrit atau nyata. Menurut hasil pengamatan 

peneliti, banyak siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali yang menganggap remeh pada pelajaran IPS, karena 

mereka menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran yang mudah. Setelah 

dilakukan observasi, hanya terdapat 2 anak (20%) dari 10 anak yang paham 

dengan materi sejarah Islam di Indonesia. Ini disebabkan karena guru kelas 

lebih sering menggunakan metode ceramah, tugas kelompok dan tidak pernah 

menggunakan strategi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Peserta didik tidak pernah menjawab pertanyaan dari 

guru karena merasa takut dan malu. Peserta didik juga tidak pernah 

mengungkapkan pendapatnya setiap diminta oleh guru. Dalam proses 

pembelajaran dapat dinyatakan berhasil apabila  seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun 

social sekurang – kurangnya minimal 80% dari jumlah siswa yang ada. 

Strategi  Jigsaw Puzzle adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana 

siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam 

melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw Puzzle ini adalah 

mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai 

pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka 

mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian.Melihat kenyataan tersebut 
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dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan strategi yang tepat dalam pembelajaran 

IPS. Salah satu strategi yang digunakan guru untuk mengaktifkan peserta didik 

adalah dengan menggunakan strategi Jigsaw Puzzle.  

Dengan strategi Jigsaw Puzzle diharapkan peserta didik akan lebih tertarik 

dalam mengikuti pelajaran sehingga peserta didik tersebut menjadi aktif 

bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat dalam 

pembelajaran. Penulis mengambil strategi pembelajaran Jigsaw Puzzle karena 

pembelajaran yang masih konvensional belum menunjukkan peningkatan 

kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis memutuskan untuk 

mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam sebuah penelitian tindakan kelas 

yang berjudul: “Peningkatan kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia 

melalui strategi Jigsaw Puzzle pada kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan 

Andong Kabupaten Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013”.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan 

yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah dengan strategi pembelajaran Jigsaw 

Puzzle dapat meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia 

pada kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 
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b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

e. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam di 

Indonesia melalui strategi Jigsaw Puzzle pada kelas V SD Negeri Ngadirejo 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang peningkatan kemampuan pemahaman 

sejarah Islam dalam pembelajaran IPS di kelas melalui penerapan strategi 

Jigsaw Puzzle. 

b. Memperoleh solusi nyata mengenai langkah – langkah strategis sebagai 

dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Menarik perhatian siswa dalam menerima materi pelajaran IPS. 

2) Untuk mempermudah menerima materi. 

3) Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. 

b. Manfaat bagi Guru: 

1) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

2) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar. 

3) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman. 

4) Untuk mengadakan feed back materi pelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Meningkatkan mutu sekolah. 
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LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

1. Kajian Pemahaman 

a. Pengertian pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham yang 

mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses 

perbuatan cara memahami  (Senja, 2008 : 607-608). Pemahaman berasal dari kata 

paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, 

pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) 

pandai dan mengerti benar. Apabila mendapat imbuhan me- i menjadi memahami, 

berarti : (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika 

mendapat imbuhan pe- an menjadi pemahaman, artinya (1) proses, (2) perbuatan, 

(3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) 

(Depdikbud, 1994: 74). Dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, 

cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan 

banyak. 

Menurut Poesprodjo (1987: 52-53), bahwa pemahaman bukan kegiatan 

berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia 

orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam erlebnis 

(sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), 

pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara 

diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. 

b. Indikator pemahaman. Kemampuan seorang untuk memahami dan 

menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang dan 

ada pula yang sangat lambat. Karenanya, mereka seringkali harus menempuh cara 

berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. 

2. Kajian mengenai Sejarah Islam 

a. Sejarah lahirnya Islam. Islam merupakan salah satu agama besar di 

dunia saat ini. Agama ini lahir dan berkembang di Tanah Arab. Pendirinya ialah 

Muhammad. Agama ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moral 

manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang 

rendah dan kebodohan (jahiliah). Mereka sudah tidak lagi mengindahkan ajaran-

http://dutapulsa.it.tt/
http://amnanfaza.blogspot.com/
http://dahlanforum.wordpress.com/tag/agama/
http://amnanfaza.blogspot.com/2009/01/muhammad-rasulullah-saw.html
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ajaran nabi-nabi sebelumnya. Hal itu menyebabkan manusia berada pada titik 

terendah. Penyembahan berhala, pembunuhan, perzinahan, dan tindakan rendah 

lainnya merajalela. 

b. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sejarah 

mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran 

agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan 

timbulnya bandarbandar perdagangan yang turut membantu mempercepat 

persebaran tersebut. Di samping itu, cara lain yang turut berperan ialah melalui 

dakwah yang dilakukan para mubaligh. 

1) Peranan Kaum Pedagang 

Seperti halnya penyebaran agama Hindu-Buddha, kaum pedagang memegang 

peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam, baik pedagang dari luar 

Indonesia maupun para pedagang Indonesia. Para pedagang itu datang dan 

berdagang di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir. Malaka merupakan pusat 

transit para pedagang. Di samping itu, bandar-bandar di sekitar Malaka seperti 

Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi para pedagang. Mereka tinggal di tempat-

tempat tersebut dalam waktu yang lama, untuk menunggu datangnya angin musim. 

Pada saat menunggu inilah, terjadi pembauran antarpedagang dari berbagai bangsa 

serta antara pedagang dan penduduk setempat. Terjadilah kegiatan saling 

memperkenalkan adat-istiadat, budaya bahkan agama. Bukan hanya melakukan 

perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. 

2) Peranan Bandar-Bandar di Indonesia 

Bandar merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-

kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan 

sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Sebagai negara kepulauan yang 

terletak pada jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak bandar. 

Bandar-bandar ini memiliki peranan dan arti yang penting dalam proses masuknya 

Islam ke Indonesia. Di bandar-bandar inilah para pedagang beragama Islam 

memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain ataupun kepada penduduk 

setemp  at. Dengan demikian, bandar menjadi pintu masuk dan pusat penyebaran 

agama Islam ke Indonesia. 

http://dahlanforum.wordpress.com/2009/02/26/sejarah-globbazone/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/catatan-tugas.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/pedagang-asongan.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Bangsa%20Indonesia
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/pedagang-asongan.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/laporan-kegiatan.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/03/27/kapal/
http://dutapulsa.tk/
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/03/27/kapal/
http://amnanfaza.blogspot.com/
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3) Peranan Para Wali dan Ulama 

Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di 

samping sebagai pedagang, para pedagang Islam juga berperan sebagai mubaligh. 

Ada juga para mubaligh yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. 

Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi 

masyarakat objek dakwah, dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini 

memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri 

dengan ajaran Islam di dalamnya. Para ulama ini juga mendirikan pesantren-

pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. 

b. Islam Masuk Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, 

pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan 

penduduk Indonesia. Namun demikian, kapan tepatnya Islam hadir di Nusantara? 

Masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan berbagai teori. Meski terdapat 

beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli 

sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 

berdasarkan Berita Cina zaman Dinasti Tang. Berita itu mencatat bahwa pada abad 

ke-7, terdapat permukiman pedagang muslim dari Arab di Desa Baros, daerah 

pantai barat Sumatra Utara. 

3. Kajian mengenai Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian kooperatif. Manusia memiliki derajat potensi, latar belakang 

histories, serta harapan masa depan yang berbeda-beda. Karena adanya perbedaan, 

manusia dapat silih asah (saling mencerdaskan). Pembelajaran kooperatif secara 

sadar menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa 

bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa. 

b. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

menuntut guru untuk berperan relatif berbeda dari pembelajaran tradisional. 

Berbagai peran guru dalam pembelajaran kooperatif tersebut dikemukan berikut ini. 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang perlu 

diperhatikan oleh guru, tujaun akademik (academic objectives) dan tujuan 

keterampilan bekerja sama (collaborative skill objectives). Tujuan akademik 

dirumuskan sesuai dengan taraf perkembangan siswa dan analisis tugas atau analisis 

http://amnanfaza.blogspot.com/
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konsep. Tujuan keterampilan bekerja sama meliputi keterampilan memimpin, 

berkomunikasi, mempercayai orang lain, dan mengelola konflik. 

2) Menentukan jumlah anggota dalam kelompok belajar. Jumlah anggota dalam 

tiap kelompok belajar tidak boleh terlalu besar, biasanya 2 hingga 6 siswa. 

1. Strategi Jigsaw  

a. Pengertian strategi Jigsaw. Strategi Jigsaw adalah teknik pembelajaran 

kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar 

dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan 

kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara 

mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk 

mempelajari semua materi sendirian. 

b. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Jigsaw Puzzle. Jigsaw 

Puzzle adalah teknik pembelajaran aktif yang biasa digunakan karena teknik ini 

mempertahankan tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

Jigsaw Puzzle adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Elliot Aronson’s. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab mahasiswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain. Mahasiswa tidak hanya mempelajari materi yang 

diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi 

tersebut kepada kelompoknya. 

Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Samawi (2005) menunjukkan bahwa penerapan metode Jigsaw 

Puzzle dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV tentang konsep 

multicultural di SD Laboratorium UM, dan dampaknya dapat meningkatkan 

keaktifan, kreativitas, suasana menyenangkan, dan interkasi guru dan siswa serta 

kecakapan hidup siswa. 

Hasil penelitian Santi (2011) membuktikan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw Puzzle dapat meningkatkan pemahaman 

konsep susunan pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 02 Jati Jaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. Peningkatan pemahaman konsep tersebut 

dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman konsep siswa pada setiap 
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tindakan. Rata – rata nilai pemahaman konsep siswa sebelum tindakan yaitu 59,9, 

pada siklus I nilai rata – rata pemahaman konsep siswa menjadi 70,5, dan pada 

siklus II meningkat lagi menjadi 75,2. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM ( ≥60) hanya sebanyak 14 siswa (45%), pada siklus I 

meningkat menjadi 26 siswa (84%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 30 

siswa (97%). 

Hasil penelitian Widati (2010) menunjukkan bahwa pembelajaran 

pemahaman konsep siswa terhadap sifat-sifat bangun ruang mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal nilai rata-rata siswa adalah 67,72 , pada siklus I 

nilai rata-rata siswa 72,93 dan nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus II adalah 

82,15. Sebelum dilaksanakan penelitian siswa yang memperoleh  66 sebanyak 29 

siswa (63,04%). Pada siklus I siswa yang  nilai   66 sebanyak 34 siswa (73,91%), 

dan pada siklus II  memperoleh nilai 66 sebanyak 39 siswa (84,78%). Berdasarkan 

 siswa yang memperoleh nilai  hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw Puzzle dapat meningkatkan pemahaman 

konsep sifat-sifat bangun ruang siswa kelas V SDN 01 Malangjiwan dalam 

pembelajaran matematika sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran matematika dan dapat disarankan kepada guru untuk 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw Puzzle karena dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

siswa sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran aktif, dalam penelitian ini 

strategi yang diterapkan adalah strategi Jigsaw Puzzle. Oleh karena itu, sangat 

beralasan diadakan kajian mengenai penerapan strategi Jigsaw Puzzle sebagai 

upaya meningkatkan pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada siswa kelas V SD 

Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori diatas dapat dirumuskan kerangka berfikir sebagai 

berikut: diduga dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik sering dihadapkan oleh 

berbagai masalah yang sering berganti-ganti. Oleh karena itu peserta didik harus 
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dibiasakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Seluruh rangkaian dan langkah 

pemecahan masalah merupakan latihan dalam menghadapi segala masalah yang 

terjadi.  

Dengan adanya masalah, peserta didik dapat belajar memecahkannya. 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang mencakup kemampuan peserta 

didik dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw Puzzle merupakan  pembelajaran  mendorong siswa untuk 

belajar lebih aktif dan lebih bermakna, artinya siswa dituntut selalu berpikir tentang 

suatu persoalan dan mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya, dengan demikian 

mereka akan lebih terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan 

pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan 

tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama. 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis tindakan yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “Diduga melalui penerapan pendekatan strategi Jigsaw 

Puzzle dalam proses pembelajaran IPS dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman  sejarah Islam di Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SD Negeri Ngadirejo, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau 

saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 

sampai Agustus semester gasal tahun pelajaran 2012/2013. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas V dan Kepala sekolah SD Negeri 

Ngadirejo Tahun 2012 sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan 

pengumpulan data penelitian. Seluruh siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo sebagai 

subjek penelitian yang menerima tindakan. Peneliti sebagai subjek yang bertugas 
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merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan 

penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006: 129) sumber data dalam penelitian adalah ”subyek 

dari mana data diperoleh”. Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi 

tentang minat belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Data penelitian ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi: 

1. Informan atau nara sumber, yaitu guru dan siswa  kelas V SD Negeri Ngadirejo 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran materi Sejarah 

Islam Indonesia. Dalam hal ini lokasinya adalah siswa SD Negeri Ngadirejo 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan tidak 

hanya satu, tetapi menggunakan multi teknik atau multi instrumen. Ada tiga 

kelompok teknik pengumpulan data, yang oleh Walcott (1992) disebutnya sebagai 

strategi pekerjaan lapangan primer, yaitu pengalaman, pengungkapan dan 

pengujian. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan belajar aktif, observasi aktivitas siswa dan guru, dan tes 

formatif. 

E. Indikator Kinerja 

Indikator Pencapaian merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

dalam menentukan keberhasilan / keefektifan penelitian. Indikator kinerja dalam 

penelitian ini adalah bahwa melalui penerapan strategi Jigsaw Puzzle dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada siswa kelas 

V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013 sebesar minimal 80% dari 10 siswa yang ada. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Secara keseluruhan bahwa proses penelitian telah dilakukan secara bertahap 

mulai siklus I dan II. Perkembangan yang dicapai telah menunjukkan hasil yang 
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sangat signifikan, baik yang berhubungan dengan aktivitas mengajar guru maupun 

proses pembelajaran sangat dinamis dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki 

kelemahan yang terjadi, baik yang dialami guru maupun siswa. 

Untuk aktivitas mengajar yang dilakukan guru, perubahan signifikan 

dirasakan dari kualitas pembelajaran dari cukup, menjadi baik dan akhirnya menjadi 

baik sekali berdasarkan nilai prosentase yang terus berkembang dari kedua 

pengamat pembelajaran. Demikian pula dalam ketuntasan belajar siswa mengalami 

perkembangan yang sangat pesat sampai akhirnya melebihi standar KKM yang 

ditentukan. 

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran yang menggunakan strategi Jigsaw Puzzle dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 

Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Keadaan tersebut dapat dijadikan bahan bahwa dengan siklus yang berulang-ulang 

melalui penggunaan strategi dan materi yang sama dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa secara lebih berarti. 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Strategi Jigsaw Puzzle pada siswa 

kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2012/2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pendekatan 

Strategi Jigsaw Puzzle dapat meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam 

siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi 

peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 59,5, siklus pertama 71, dan pada siklus 

kedua naik menjadi 75,5. 

B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Strategi Jigsaw Puzzle dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
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model siklus. Prosedur penelitiannya terdiri dari dua siklus. Indikator yang ingin 

dicapai yaitu pencapaian pemahaman sejarah Islam. Berdasarkan pada kajian teori 

dan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan implikasi yang berguna dalam upaya 

meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam baik secara teoretis maupun 

secara praktis. 

1. Implikasi Teoretis 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Strategi Jigsaw Puzzle dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

sejarah Islam siswa dan mendapatkan respon positif dari siswa. Dengan penerapan 

pendekatan Strategi Jigsaw Puzzle siswa dapat membangun sendiri 

pengetahuannya, sehingga siswa tidak pernah lupa tentang hal yang  dipelajari. 

Suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan karena menggunakan 

pengajaran teman sebaya, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar IPS. 

Keberanian siswa meningkat karena siswa harus menjelaskan jawabannya. 

Kerjasama dalam kelompok juga meningkat. Selain itu siswa menjadi terbiasa 

berpikir dan mengemukakan pendapat. 

Dengan partisipasi siswa yang aktif dan kreatif  dalam pembelajaran yang 

semakin meningkat, suasana kelas pun menjadi lebih hidup dan menyenangkan dan 

pada akhirnya kemampuan pemahaman sejarah Islam pada siswa kelas V SD 

Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong meningkat. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pembelajaran Strategi Jigsaw Puzzle 

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa khususnya pada materi sejarah 

Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru untuk meningkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehubungan dengan kemampuan 

menghitung dan hasil belajar siswa yang akan dicapai. Kemampuan pemahaman 

dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran dan media yang tepat bagi siswa. 

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk 
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membantu guna dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu, 

perlu penelitian lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau menjaga dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran IPS dengan menggunakan 

pendekatan Strategi Jigsaw Puzzle pada hakikatnya dapat digunakan dan 

dikembangkan oleh guru yang menghadapi permasalahan  yang sejenis, terutama 

untuk mengatasi masalah peningkatan kemampuan pemahaman siswa, yang pada 

umumnya dimiliki oleh sebagian besar siswa. Adapun kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penelitian ini harus diatasi semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

kreativitas dan keaktifan guru sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan 

menghitung dan hasil belajar siswa. 

C. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian dengan class-room action research membantu dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas siswa dan keefektifan 

pembelajaran IPS diharapkan menerapkan pendekatan Strategi Jigsaw 

Puzzle. 

b. Untuk memperoleh jawaban yang tepat, sesuai dengan tujuan penelitian 

disarankan untuk menggali pendapat atau tanggapan siswa dengan kalimat 

yang lebih mengarah pada proses pembelajaran dengan pendekatan Strategi 

Jigsaw Puzzle. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau 

pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam kehidupan sehari 

hari. 
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