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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS tentang menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia di kelas 5 
SD Negeri 2 Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Metode yang 
digunakan untuk mengaktifkan siswa dengan menggunakan metode Jiksaw.Hasil 
yang diperoleh dari pembelajaran dengan menggunakan Jiksaw pada kelas 5 SD 
Negeri 2 Dimoro dalam pelajaran IPS adalah Sebelum perbaikan pembelajaran 
siswa yang aktif ada 8 siswa (34,78%) dan yang belum aktif ada 15 siswa 
(65,22%).Pada Perbaikan pembelajaran siklus I siswa yang aktif ada 16 siswa 
(69,57%) dan yang belum aktif ada 7 siswa (30,43%).Pada perbaikan 
pembelajaran  siklus II siswa yang aktif ada 21 siswa (91,30%) dan yang belum 
aktif ada 2 siswa (8,70%) 

 
 
Kata Kunci : Metode Jiksaw meningkatkan keaktifan belajar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dari 

Sekolah Dasar sampai pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Ilmu Pengetahuan 

Sosial mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Melalui Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, kritis, bertanggungjawab, serta 

menjadi warga dunia yang cinta damai. 

 Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya 

membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka 

pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehadiran guru hingga saat ini bahkan 

sampai akhir zaman tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi secanggih 

apapun. 

 Berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran di SD Negeri 2 

Dimoro, guru masih berorientasi bahwa siswa sebagai objek bukan sebagai subjek 

dalam pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh 

guru, sedangkan aktivitas siswa hanya menerima informasi dari guru secara pasif. 

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran hanya sekedar mendengarkan dan 

bertanya ketika tulisan guru kurang jelas atau suara guru kurang terdengar, tanpa 

dapat dengan aktif mengembangkan materi yang didapatnya di sekolah dan 

menghubungkan materi tersebut dengan kejadian yang dialami sehari-hari.  

 Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis akan melakukan suatu upaya 

perbaikan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V SD 

Negeri 2 Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Keaktifan belajar siswa 

dalam mata pelajaran ini seringkali kurang. Salah satu penyebabnya adalah materi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat luas. Oleh karena itu perlu adanya 

inovasi dalam pembelajaran  agar pembelajaran lebih menarik, sehingga 

diharapkan keaktifan belajar siswa akan meningkat. 

1 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dlakukan kegiatan 

penelitian dalam pembelajaran IPS terutama pada materi menghargai peranan 



tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia di kelas V SD Negeri  2 Dimoro Semester 2 Kecamatan  

Toroh Kabupaten Grobogan Tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan menggunakan 

metode Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran IPS 

materi menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.  

Pengertian  pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikan rupa sehingga tingkah laku siswa menjadi kearah 

yang lebih baik. Metode pembelajaran kooperatif tipe jigasaw adalah 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas 

penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya lalu mengajarkan bagian 

tersebut kepada anggota kelompok lain. 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson 

dan teman-teman di Universitas Texas, kemudian diadaptasikan oleh Slavin dan 

temen-teman di Universitas John Hopkins (Arends, 2001). Teknik mengajar 

Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et.al.sebagai model Cooperative Learning. 

Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, berbicara, 

ataupun mendengarkan. Dalam Teknik ini, guru memperhatikan schemata atau 

latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan schemata ini 

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

dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai kesempatan 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metode Penelitian 

Model pemebelajaran kooperatif model jigsaw adalah sebuah model belajar 

kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk 

kelompok kecil, seperti yang diungkapkan Lie ( 1993: 73), bahwa pembelajaran 

kooperatif model jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara 

siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam 

orang secara heterogen dan siswa bekerja sama salaing ketergantungan positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri. 

1. Tempat Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Dimoro 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada Semester 2 Tahun pelajaran 2012 / 

2013. Alasannya adalah rendahnya keaktifan siswa kelas V SD Negeri 2 Dimoro 

pada mata pelajaran IPS materi menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia. 

2. Waktu Penelitian

 Penelitian dilakukan selama 1 bulan. Hal yang mendasari pelaksanaan 

pada tugas tersebut karena ini merupakan tugas mata kuliah dan pelaksanaan 

dimulai pada bulan Maret 2013. 

Penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik  tes digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar mata pelajaran IPS tentang menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia proses belajar mengajar dengan penggunaan metode 

diskusi kelompok. Adapun teknik nontes berupa lembar  observasi, yang 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan sikap atau perilaku siswa 

dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPS tentang menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia dengan penggunaan metode Jiksawdari guru. 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/model-pembelajaran-kooperatif-jigsaw/


Alat Pengumpul Data 

A. Instrumen  

Dalam instrumen tes guru menyajikan soal tes formatif isian dengan 

jumlah 10 soal untuk mengukur hasil belajar siswa diakhir pelajaran dan 

mengetahui keaktifan siswa dalam mengerjakan soal. Tes hasil belajar siswa 

dilakukan setiap akhir siklus dengan tujuan mengetahui daya serap siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Contoh instrumen soal tes formatif siswa. 

1. Gelar proklamator diberikan kepada …. 

2. Bendera pusaka merah putih dijahit oleh …… 

3. Tujuan Negara Indonesia tercantum pada ….. 

4. Organisasi yang dipimpin oleh Drs Moh Hatta adalah …. 

5. Pengerek bendera pusaka merah putih pada tanggal 17 agustus 1945 adalah 

…. 

6. Orang jepang yang rumahnya dipakai untuk merumuskan proklamasi 

kemerdekaan bernama …. 

7. Golongan muda pada saat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dirumuskan salah satunya adalah …. 

8. Tuliskan panitia yang ada dalam BPUPKI ….. 

9. Sebutkan 3 cara menghargai jasa dan peran para pejuang kemerdekaan 

Indonesia …. 

10. Apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia …. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan 

dengan observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan 

oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam objek yang diamati. Data 

yang ingin diperoleh dari kegiatan observasi dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pembelajaran dengan menggunakan metode Jiksawyang 

dilakukan guru serta perkembangan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

belajarnya dengan metode belajar kelompok. Untuk mendapatkan data 

observasi yang valid digunakan lembar observasi. Adapun lembar observasi 

yang digunakan dalam pengamatan adalah lembar observasi kegiatan guru 

dan lembar observasi kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

B. Instrumen Nontes  

Teknik pengumpulan instrumen nontes dilakukan dengan cara observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Penelitin 

Berdasarkan hasil yang diperoleh  dari kegiatan perbaikan pra siklus, 

Siklus I dan Siklus II terbukti bahwa pembelajaran memerlukan kompetensi yang 

tinggi dari seorang guru. Banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan dan 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

Dari beberapa kajian teori mengenai pembelajaran, yang paling 

menentukan keberhasilan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran itu meliputi cara memilih strategi, model 

ataupun media yang digunakan oleh guru ternasuk metode Jiksaw yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Pelaksanaan pembelajaran sebelum perbaikan pembelajaran atau pra siklus 

diperoleh data keaktifan belajar siswa yang rendah. Dari 23 siswa, siswa yang 

memperoleh tidak aktif ada 15 siswa, sedangkan yang aktif hanya 8 siswa. Target 

keaktifan yang diharapkan adalah semua siswa aktif 100%. 

 Keaktifan belajar yang masih rendah ini kemudian mendorong peneliti 

untuk melakukan perbaikan pembelajaran, sehingga peneliti kemudian menyusun 

rencana perbaikan pembelajaran siklus I sebanyak satu pertemuan dan siklus II 

sebanyak satu pertemuan. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran tersebut, 

peneliti menggunakan metode jiksaw. Dengan penggunaan metode jiksaw, 

diharapkan keaktifan belajar siwa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

          Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dengan Jiksaw ternyata 

siswa terlihat tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga 

keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan. 

 

Peningkatan hasil keaktifan siswa adalah : 

1) Sebelum perbaikan pembelajaran siswa yang aktif ada 8 siswa (34,78%) dan 

yang belum aktif ada 15 siswa (65,22%). 

2) Pada Perbaikan pembelajaran siklus I siswa yang aktif ada 16 siswa (69,57%) 

dan yang belum aktif ada 7 siswa (30,43%). 

3) Pada perbaikan pembelajaran  siklus II siswa yang aktif ada 21 siswa 

(91,30%) dan yang belum aktif ada 2 siswa (8,70%) 



 

Dengan demikian penggunaan metode jiksaw pada pembelajaran   benar-benar 

dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS pada kelas V SD Negeri 2 Dimoro 

pada semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Simpulan 

  Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari penelitian yang 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS dengan 

materi tentang menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia di kelas V 

SD Negeri 2 Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan  adalah 

sebagai berikut : 

1. Penggunaan  metode  jiksaw  dalam  pembelajaran   Ilmu  Pengetahuan 

Sosial tentang menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia pada SD 

Negeri 2 Dimoro kelas V semester II ternyata dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. Pada tahap pra siklus siswa yang aktif ada 8 siswa 

selanjutnya setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I siswa yang 

aktif meningkat menjadi 16 siswa. Dan pada perbaikan pembelajaran 

siklus II siswa yang aktif meningkat menjadi 21 siswa. Dengan demikian 

penggunaan metode jiksaw dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

2. Pemilihan  metode  pembelajaran  yang  tepat  akan  mempengaruhi  

keaktifan belajar siswa,  sehingga  penggunaan  dan  pemilihan metode  

dalam  pembelajaran  harus dipersiapkan secara matang supaya 

pembelajaran lebih efektif. 

3. Semua siswa antusias  dan aktif dalam  mengikuti   kegiatan  pembelajaran  

karena  metode pembelajaran yang digunakan guru menarik perhatian 

siswa. 
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