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Abstrak 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keberanian bertanya dan hasil belajar IPS materi peta dengan model Jigsaw 

bagi siswa kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu Klaten tahun Pelajaran 

2013/2014. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, dokumentasi, 

catatan lapangan, test. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan teknik  analisis kritis yang bersifat deskriptif komparatif. 

Dengan teknik deskriptif komparatif, peneliti dapat menganalisis data yang 

telah dikumpulkannya dengan cara membandingkan siklus.Hasil penelitian 

adalah adanya peningkatan keberanian bertanya dan hasil belajar IPS 

materi peta dengan metode Jigsaw pada siswa kelas IV. Peningkatan 

keberanian bertanya dan hasil belajar  dapat dilihat dari aspek keberanian 

bertanya siswa hasil pra siklus sebanyak 5 siswa yang berani bertanya atau 

sebesar 20%. Kemudian pada siklus I siswa yang berani bertanya meningkat 

menjadi 13 siswa atau sebesar 52%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

menjadi 21 siswa atau sebesar 84% atau meningkat sebesar 8 siswa (32%) 

dari siklus I. Sedangkan pada aspek hasil belajar pra siklus sebanyak 7 siswa 

yang bisa mencapai nilai KKM atau sebesar 28%. Kemudian pada siklus I 

siswa yang mencapai nilai KKM meningkat menjadi 16 siswa atau sebesar 

64%. Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 84% 

atau meningkat sebesar 5 siswa (20%) dari siklus I. Dapat disimpulkan 

penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan keberanian bertanya dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu Klaten Tahun 

Pelajaran 2013/2014 pada materi peta. 

 

Kata kunci : Jigsaw, keberanian bertanya, hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa 

ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya masalah 

kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan mampu berkompetensi. Selain 

itu pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang sebagai pembentuk sumber 

daya manusia yang bermutu tinggi. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung.  

Sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

pasal 3 menyatakan bahwa ; ” Pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.  

Untuk menjadi manusia yang berkualitas menguasai berbagai macam aspek 

kehidupan harus dilakukan dengan proses belajar. Menurut  Aqip Zainal (2010:42) 

belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan  dalam diri seseorang yang   

dinyatakan    dalam   cara-cara    bertingkah    laku   yang   baru   berkat pengalaman    

dan   latihan. Belajar akan membentuk seeorang menjadi manusia yang berguna yang 

diperoleh dari pengalaman dan latihan secara berkelanjutan. Oleh karena itu proses 

belajar menjadi pondasi yang kuat untuk terbentuknya manusia yang mampu 

menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Pada SD Negeri 1 Sidomulyo sejak peneliti mengajar, dalam pembelajaran 

IPS, peneliti sering menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu dengan 

cara ceramah. Dalam pembelajaran model ceramah terlihat dari perilaku siswa yang 

cenderung hanya mendengarkan dan mencatat pelajaran yang diberikan oleh guru 

bahkan siswa tidak mau bertanya apalagi mengemukakan pendapatnya tentang materi 

yang telah diberikan oleh guru. Dengan keadaan seperti ini, peneliti berusaha 

mencarikan model pembelajaran lain sebagai tindakan yang nyata untuk mengubah 

siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif yaitu penggunaan pembelajaran yang tepat 

dan menyenangkan bagi siswa.   



Hasil pengamatan awal menunjukkan keberanian siswa bertanya pada mata 

pelajaran IPS materi peta masih rendah yaitu 20% mempengaruhi hasil belajar. 

Diharapkan keberanian bertanya siswa pada materi peta sebesar 80 % dari jumlah 

siswa. Hasil pengamatan hasil belajar didapatkan bahwa dari 25 siswa kelas IV 

terdiri dari 15 putra dan 10 putri hanya 28 % (7 siswa) yang mencapai nilai KKM. 

Harapan yang ingin dicapai ketuntasan sebesar 80% dari jumlah siswa. 

 Inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil 

belajar yang optimal. Inovasi pembelajaran tidak hanya pada sarana dan prasarana 

serta kurikulum saja melainkan juga dalam proses pembelajaran itu sendiri. Inovasi 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran, strategi 

pembelajaran dan metode pembelajaran. Diharapkan dengan inovasi yang maksimal 

dapat membangun pengetahuan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

sehingga pada akhirnya memperoleh hasil belajar sesuai tujuan yang diinginkan. 

 Hubungan antara guru dengan siswa yang baik akan memperoleh 

penguasaan konsep siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberanian siswa 

bertanya. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibuat sedemikian rupa dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa memperoleh kesempatan 

untuk berinteraksi satu sama lain  sehingga siswa mempunyai keberanian untuk 

bertanya pada gilirannya memperoleh hasil yang maksimal.  

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan mengatasi kelemahan 

pembelajaran model ceramah adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. Pembelajaran model ini merupakan model pembelajaran tim ahli, 

dimana siswa ditempatkan dalam kelompok- kelompok belajar tertentu. Siswa yang 

berada dalam kelompok ahli bertugas menerangkan atau memberi penjelasan kepada 

kelompok lain atas materi yang sedang dipelajari, dari kegiatan ini terjadi interaksi 

antar siswa serta adanya kerjasama dalam belajar. Dari kegiatan kelompok tersebut 

akan tercipta aktivitas belajar yang dilakukan setiap siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

mengambil judul : “Upaya Meningkatkan Keberanian Bertanya dan Hasil Belajar IPS 

Materi Peta dengan Model Jigsaw Bagi Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo 

Delanggu  Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 



Metode Penelitian 

 

Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  tindakan  

kelas. Tempat penelitian  adalah di SD Negeri 1 Sidomulyo. Kegiatan   

penelitian dilaksanakan  selama  empat  bulan,  yaitu  dari  bulan  Oktober 

2013 sampai  dengan  bulan Januari 2014.  Subjek penelitian  ini  adalah  

siswa  dan  guru SD Negeri 1 Sidomulyo. Siswa yang dijadikan subjek yang 

dikenai tindakan adalah siswa kelas IV.   Siswa kelas tersebut be rjumlah  25 

siswa, terdiri  atas  15 siswa  laki- laki  dan  10 siswa perempuan. Sementara 

itu, subjek yang melakukan tindakan ini adalah guru kelas IV SD Negeri 1 

Sidomulyo. Prosedur  penelitian  ini  yaitu  perencanaan  tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan, dokumentasi,  dan tes. Ada   

lima   instrumen   dalam   penelitian   ini,   yaitu:   Lembar   Pengamatan 

Pelaksanaan Pembelajaran,  Catatan Lapangan, Rubrik Penilaian Keberanian 

Bertanya  dan  Hasil  Belajar,   Tes  Tertulis,   dan  Dokumentasi.  

Validitas   data biasanya diuji dengan menggunakan strategi yang dinamakan 

dengan trianggulasi. Trianggulasi  dalam penelitian  merupakan  bagian dari 

penelitian yang menunjukkan ketepatan pengumpulan data, atau data yang 

dikumpulkan memang benar- yang ingin diperoleh peneliti. Trianggulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : trianggulasi data dan 

trianggulasi metode. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik  analisis kritis yang bersifat deskriptif komparatif. Dengan 

teknik deskriptif komparatif, peneliti dapat menganalisis data yang telah 

dikumpulkannya dengan cara membandingkan siklus. Penulis 

membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil akhir setiap siklus.  

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk 

memperoleh hasil data yang sesuai. Verifikasi data dilakukan pada setiap 

tindakan yang  pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan. 

 

 

 

 



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebelum pelaksanaan tindakan diadakan pengamatan untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 1 Sidomulyo, Delanggu, 

Klaten ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah. 2) Guru belum mengembangkan pembelajaran supaya siswa aktif 

dalam pembelajaran. 3) Keberanian bertanya siswa tentang pelajaran yang belum 

dipahami masih rendah. 4) Pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah 

dengan banyaknya siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

dihadapi oleh guru adalah penggunaan metode pembelajaran yang hanya ceramah  

kurang variasi dalam metode pembelajaran, keberanian bertanya siswa masih rendah, 

dan pemahaman siswa terhadap materi masih rendah. Permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran IPS tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa ditunjukkan dari data dari 25 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 18 siswa yang belum bisa mencapai nilai KKM sedangkan 

hanya 7 siswa yang bisa mencapai nilai KKM. 

Dilihat dari kondisi yang terjadi dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Sidomulyo, Delanggu, Klaten seperti yang dijelaskan maka dilakukan solusi 

pemecahan masalah, yaitu melakukan perubahan pembelajaran variatif dengan metode 

pembelajaran jigsaw. Dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan keberanian 

bertanya dan hasil belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dua siklus, setiap siklusnya dilakukan 

dua kali pertemuan. Untuk setiap siklus pada pertemuan terakhir diadakan test untuk 

mengetahui tingkat penyerapan materi dan pemahaman siswa tentang materi yang 

telah dilaksanakan setelah tindakan. Setelah siklus dilaksanakan dilakukan refleksi 

untuk mengetahui permasalahan yang timbul tentang kelebihan dan kekurangan 

selama pelaksanaan siklus yang dilakukan. Dari refleksi yang dilakukan apabila 

mendapatkan hasil yang belum diharapkan maka dilakukan siklus selanjutnya dengan 

melakukan perbaikan dari kekurangan dari siklus sebelumnya. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus. Pertemuan Pertama 

siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2013 jam pelajaran ke 1-2 di 

mulai pukul 07.00 – 08.10 WIB, Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari 

Senin, 25 November 2013 jam pelajaran ke 1-2 di mulai pukul 07.00 – 08.10 WIB. 

Sedangkan untuk siklus II Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 2 Desember 



2013 jam pelajaran ke 1-2 dimulai pukul 07.00-08.10 WIB. Pertemuan 2 dilaksanakan 

pada hari Senin, 9 Desember 2013 jam pelajaran ke 1-2 di mulai pukul 07.00 – 08.10 

WIB. 

Hasil pengamatan pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh data pada siklus 

I hasilnya adalah keberanian bertanya siswa terdapat 13 siswa yang berani bertanya 

atau sebesar 52% dari keseluruhan siswa kelas IV. Sedangkan dilihat dari hasil belajar 

siswa terdapat 16 siswa atau sebesar 64% yang bisa mencapai KKM artinya mendapat 

nilai lebih dari atau sama dengan 70, dan 9 siswa atau sebesar 36% yang belum 

mencapai KKM.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I hasilnya belum mencapai jumlah 

yang diharapkan meskipun sudah mengalami peningkatan. Guru merefleksi diri pada 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw kepada siswa.  

Kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil pengamatan tindakan kelas siklus I , 

Yaitu: 

1) Guru masih kurang dalam penguasaan materi pembelajaran 

2) Guru belum menguasai sepenuhnya model pembelajaran Jigsaw 

3) Guru kurang dalam memberikan dorongan kepada siswa 

4) Guru kurang dalam penggunaan media pembelajaran 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengamatan yang dilakukan pada silkus 

I belum mencapai hasil yang diharapkan walaupun sudah mengalami peningkatan dari 

sebelum siklus.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mencarikan solusinya yaitu 

dengan memberikan arahan kembali kepada siswa tentang langkah-langkah  kerja 

kelompok model pembelajaran Jigsaw. Untuk itu perlu dilanjutkan ke siklus II dengan 

lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih optimal agar mendapatkan hasil 

yang diharapkan. hasil pengamatan tindakan kelas siklus I , keberanian siswa bertanya 

masih sangat kurang, terbukti dengan masih banyak siswa yang pasif dan masih malu 

untuk bertanya dan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Dari hasil belajar siswa 

juga belum memenuhi kriteria ketercapaian yaitu minimal 80% siswa yang mencapai 

nilai KKM. Sedangkan dari hasil evaluasi siklus I yang berhasil mencapai nilai KKM 

baru ada 64%. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai masukan untuk perbaikan pada 

siklus berikutnya yaitu: (1)Guru harus lebih maksimal dalam penguasaan materi 

pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih memahami 



materi. (2)Guru lebih menguasai lagi  penerapan metode pembelajaran Jigsaw untuk 

meningkatkan keberanian bertanya siswa. (3) Guru sepenuhnya memberikan dorongan 

kepada siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran. 

Hasil pengamatan pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh data pada 

siklus II hasilnya adalah pada aspek keberanian bertanya ada 20 siswa atau sebesar 

80% yang berani bertanya dari jumlah siswa kelas IV seluruhnya. Sedangkan pada 

aspek hasil belajar terdapat 21 siswa atau sebesar 84% yang bisa mencapai KKM 

artinya mendapat nilai lebih atau sama dengan 70, dan 4 siswa atau sebesar 16% yang 

belum bisa mencapai nilai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan yang 

dilakukan pada siklus II sudah mencapai jumlah yang diharapkan yaitu pada aspek 

keberanian siswa bertanya siswa sebesar 80% dan pada aspek hasil belajar siswa 

sebesar 84%. Untuk itu penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Hasil penelitian secara keseluruhan pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS yang 

dapat dilihat dari hasil tes siswa. Peningkatan keberanian bertanya siswa  dalam 

mengikuti pembelajaran IPS juga mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari 

banyaknya siswa yang aktif bertanya dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II diperoleh hasil sebagai 

berikut: Pada siklus I siswa yang berani bertanya sebanyak 13 atau 52% dari jumlah 

siswa kelas IV seluruhnya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 21 siswa atau 84% 

pada siklus II. 

Hasil belajar siswa dilihat dari nilai tes siswa mengalami peningkatan pada 

siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa yang mencapai nilai KKM adalah 16 siswa 

atau sebanyak 64% dari jumlah siswa kelas IV seluruhnya. Sedangkan pada siklus II 

jumlah siswa yang bisa mencapai nilai KKM meningkat menjadi 21 siswa atau 

sebanyak 84%. 

Berdasarkan test yang dilakukan pada siklus I dan siklus II dilihat dari 

perolehan nilai siswa diketahui bahwa setelah dilaksanakan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode Jigsaw nilai rata-rata kelas pada test siklus I adalah 69,80. Nilai 

rata-rata kelas pada test siklus II meningkat menjadi 75. Selain itu, jumlah siswa yang 

bisa mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus I terdapat 16 siswa yang bisa mencapai KKM sedangkan pada siklus II 

yang bisa mencapai KKM adalah 21 siswa. Dengan meningkatnya jumlah siswa yang 



bisa mencapai ni;ai KKM maka prosentase siswa yang bisa mencapai nilai KKM juga 

meningkat yaitu dari 64% pada siklus I menjadi 84% pada siklus II. 

Berdasarkan data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Peningkatan Keberanian Bertanya dan Hasil Belajar Siswa 

No. Aspek 
Pra 

Siklus 
Siklus I 

Siklus 

II 

1. Keberanian 

Bertanya 

5 siswa 

(20%) 

13 siswa 

(52%) 

21 

siswa 

(84%) 

2. Hasil Belajar 7 siswa 

(28%) 

16 siswa 

( 64%) 

21 

siswa 

(84%) 

 

Adapun grafik peningkatan keberanian bertanya siswa dan hasil belajar 

siswa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Grafik peningkatan keberanian bertanya siswa dalam pembelajaran IPS 

materi peta dari tindakan siklus I sampai dengan siklus II dapat disajikan 

dalam bentuk gambar 3 sebagai berikut : 

Gambar 1 

Peningkatan Keberanian Bertanya Siswa          

 



 

Berdasarkan pada tabel dan grafik peningkatan keberanian bertanya 

siswa diatas maka indikator pencapaian dalam penelitian ini sudah terpenuhi 

pada siklus II. Terpenuhinya indikator pencapaian pada penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa prosentase keberanian bertanya siswa mengalami 

peningkatan sebesar 84% atau sebanyak 21 siswa. Peningkatan ini telah 

memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu sebesar 80% dari jumlah siswa. 

2. Grafik peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi peta dari 

tindakan siklus I sampai dengan siklus II dapat disajikan dalam bentuk gambar 

4 sebagai berikut : 

Gambar 2 

Hasil Belajar Siswa 

                      

Berdasarkan pada tabel dan grafik peningkatan hasil belajar siswa diatas 

maka indikator pencapaian dalam penelitian ini sudah terpenuhi pada siklus II. 

Terpenuhinya indikator pencapaian pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 

prosentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 84% atau sebanyak 

21 siswa bisa mecapai nilai KKM. Peningkatan ini telah memenuhi indikator 

pencapaian minimal yaitu sebesar 80% dari jumlah siswa bisa mencapai nilai KKM 

(≥70 ). 

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti sesuai dengan teori model jigsaw bahwa dapat meningkatkan 

aktivitas ( keberanian bertanya) dan hasil belajar siswa. Model pembelajaran jigsaw 



yang diterapkan dapat memanfaatkan belajar diskusi kelompok dengan tujuan agar 

siswa dapat bebas mengemukakan ide/pendapatnya sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan. Selain itu model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, dapat dilihat pada saat pembelajaran berlangsung 

siswa dituntut aktif untuk mengerjakan soal latihan baik secara kelompok maupun 

secara individu. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka mendukung 

diterimanya hipotesis bahwa dengan penerapaan metode jigsaw dapat 

meningkatkan keberanian bertanya siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Sidomulyo Tahun Pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPS materi 

peta. 

Simpulan 

Dari hasil pengamatan penelitian tindakan kelas tentang aktivitas belajar siswa 

di kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo, ternyata model pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar siswa. Keberanian bertanya siswa 

hasil pra siklus sebanyak 5 siswa yang berani bertanya atau sebesar 20%. Pada siklus 

II terjadi peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 84%. Hasil belajar pada pra siklus 

sebanyak 7 siswa yang bisa mencapai nilai KKM atau sebesar 28%. Pada siklus II 

terjadi peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 84%. Ini dapat peneliti lihat dari 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih semangat dan lebih 

bergairah. 

2. Timbulnya keberanian siswa dalam menyampaikan ide dan gagasannya. 

3. Timbulnya rasa percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat dan ide. 

4. Siswa antusias sekali dalam belajar dengan berkelompok 

5. Siswa semangat dalam mengerjakan dan menjawab tes yang diberikan 

Dengan demikian berarti model pembelajaran Jigsaw sangat cocok diterapkan 

dalam proses pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo. 
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