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ABSTRAK 

Hendriyansyah,NIM A54B111003,judul skripsi: “Peningkatan Motivasi 

Siswa dan Hasil Belajar IPA pada Konsep Ciri- Ciri dan Kebutuhan Makhluk 

Hidup Melalui Pendekatan Jigsaw di Kelas 3 Semester 2 SD Negeri 2 

Tarubasan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/ 

2014”. Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 79 halaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1).  

keaktifan siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tarubasan pada pelajaran IPA semester 2, 

(2). hasil belajar siswa kelas 3 SD negeri 2 Tarubasan dalam pelajaran IPA 

semester 2. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Sumber 

data penelitian diperoleh dari siswa kelas 3. Dari hasil observasi, tes, dan 

dokumentasi, diketahui bahwa: Hasil belajar IPA siswa kelas III di SD Negeri 2 

Tarubasan masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 

siswa dengan nilai hasil belajar IPA yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu sebesar 62, hal ini ditunjukkan pada nilai awal IPA 

sebelum tindakan dari 12 siswa yang memperoleh nilai lebih dari KKM hanya 4 

siswa atau 37,50 % siswa, sedangkan 8 siswa atau 62,50 % siswa lainnya 

nilainya masih dibawah KKM. Hambatan disebabkan karena guru belum 

melakukan metode pembelajaran yang inovatif, kebanyakan masih menggunakan 

metode ceramah sehingga murid cepat bosan dengan materi yang disampaikan 

guru. Usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa yaitu dengan menerapkan metode jigsaw pada pelajaran IPA kelas III. 

Setelah menerapkan metode jigsaw maka hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari kondisi pra siklus yang tuntas sebanyak 4 siswa atau sebesar 

37,50 %, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi 7 siswa atau 

sebesar 56,25 %, dan setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi 9 siswa atau 

sebesar 81,25 %.Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode jigsaw dalam 

peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA pada konsep ciri- ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup pada siswa kelas III SD Negeri 2 tarubasan Kecamatan 

karanganom Kabupaten Klaten dinyatakan berhasil. 

 

Kata Kunci:Keaktifan siswa,hasil belajar,dan Kriteria Ketuntasan Minimal. 
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A. PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan yang ada saat ini, khususnya  di Indonesia telah 

mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah 

dilakukan berbagai usaha pembaharuandalam pendidikan. Akibat pengaruh itu 

pendidikan semakin mengalami kemajuan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa hasil 

belajar IPA siswa kelas III di SD Negeri 2 Tarubasan masih tergolong rendah, hal 

ini dapat dilihat dari masih banyaknya siswa dengan nilai hasil belajar IPA yang 

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 62. Faktanya 

ditunjukkan pada nilai awal IPA sebelum tindakan dari 12 siswa yang 

memperoleh nilai lebih dari KKM hanya 4 siswa atau 37,50 % siswa, sedangkan 8 

siswa atau 62,50 % siswa lainnya nilainya masih dibawah KKM. 

Rendahnya hasil belajar IPA di SD Negeri 2 Tarubasan disebabkan karena 

guru dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, 

pembelajaran masih terpusat pada guru, guru belum menerapkan metode 

pembelajaran yang inovatif. 

Berdasarkan fakta yang terjadi maka peneliti ingin melakukan perubahan 

dalam pembelajaran IPA agar siswa senang dan termotivasi mengikuti 

pembelajaran sehingga diharapkan hasil belajar siswa meningkat. Keberhasilan 

proses pembelajaran IPA dapat diukur dari nilai hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. Keberhasilan dapat dilihat dari ketekunan, keuletan, dan rasa senang siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA di SD 

Negeri 2 Tarubasan adalah melalui pendekatan interaktif, salah satunya yaitu 

dengan metode Jigsaw,yaitu salah satu metode pembelajaran yang 

mengedepankan interaksi dan kerja sama kelompok. Metode ini sangat 

bermanfaat dan efektif untuk mendorong siswa aktif dan saling membantu untuk 

menguasai pelajaran. Dalam pembelajaran yang interaktif, siswa dibina 

kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi, saling bekerja sama 
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dan berkomunikasi dalam kelompok. Kelompok belajar bersama akan membuat 

semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membantu 

siswa berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

Isjoni (2010: 77) menyatakan bahwa Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

Pentingnya pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih senang 

mengikuti pelajaran dan siswa dapat menerima pelajaran dengan baik sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa. 

 Motivasi seringkali diartikan dengan istilah peran serta. Dorongan atau 

tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi Motivasi 

merupakan suatu kekuatan yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, 

dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Setiap tindakan yang 

dilakukan oleh manusia selalu dilakukan dengan partisipasi. 

Menurut Asrori (2007: 183) mengemukakan bahwa Motivasi pada dasarnya 

merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang secara disadari atau 

tidak disadari, untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  motivasi adalah energi aktif 

yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri sesorang yang nampak 

pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, sehingga mendorong individu 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, 

atau keinginan yang harus terpuaskan. 

Sofyan Anif (2012: 107) mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran 

diciptakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 

Hakikat belajar adalah proses penguasaaan sesuatu yang dipelajari. 

Penguasaan itu dapat berupa memahami, merasakan dan dapat melakukan sesuatu. 

Secara sederhana belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan, yaitu 

http://www.duniapsikologi.com/pengaruh-motivasi-terhadap-timbulnya-perilaku/
http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
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perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Mulyadi (2001: 64) Belajar pada hakekatnya merupakan proses 

perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan 

kepandaian. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu 

yang belajar meliputi rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Penjelasan yang tertulis pada latar belakang di atas, menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPA, kurangnya 

interaksi siswa dengan guru maupun antar siswa, kurangnya keterlibatan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran, dan siswa kurang mempunyai rasa ingin 

tahu yang mendalam terhadap materi yang diberikan, serta dilihat dari hasil 

ulangan harian menunjukkan masih banyak siswa yang hasil belajarnya masih 

kurang memuaskan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan pembelajaran IPA 

lebih banyak disampaikan dengan metode ceramah dan terlalu banyak konsep 

ataupun teori yang harus dihapalkan. Oleh sebab itu seorang guru harus dapat 

mensiasati agar proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik meskipun 

dilakukan di dalam kelas. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas diajukan hipotesis 

tindakan : “Diduga melalui penggunaan pendekatan interaktif yaitu dengan 

metode Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas III 

SD Negeri 2 Tarubasan, kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 

2013/2014”. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Tarubasan, kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten yang beralamat di Dukuh Nalan, Desa Tarubasan, 

dengan subjek penelitian adalah siswa kelas III yang berjumlah 12 siswa yang 

terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan bdan berlangsung selama 

selama 3 bulan dari bulan April 2014 sampai Juni 2014.  
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Penelitian ini mengambil subjek siswa kelas III SD Negeri 2 Tarubasan, 

Tahun 2013/2014 dengan jumlah siswa adalah 12 siswa yang terdiri dari 7 siswa 

laki-laki dan 5 siswa perempuan.  

Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajas 

siswa. Prosedur penelitian ini menggunakan langkah sebagai berikut: (a) 

perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa nilai hasil belajar tes tertulis 

(aspek kognitif) siswa dan perilaku siswa berupa motivasi siswa dalam 

pembelajaran (aspek afektif dan psikomotorik). Teknik yang digunakan untuk 

pengambilan dan pengumpulan data ini adalah Pengamatan atau observasi, tes, 

dan dokumentasi. 

Validasi Data 

Validitas data atau kesahihan merupakan hal yang penting dalam sebuah 

penelitian, karena tanpa adanya keabsahan sebuah penelitian ini dipertanyakan 

keilmiahannya. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif digunakan untuk 

membandingkan hasil antar siklus dengan hasil sebelum penelitian.  

Indikator pencapaian yang hendak dicapai dengan metode Jigsaw dengan 

kriteria sebagai berikut : Motivasi siswa dikatakan meningkat jika rata-rata skor 

motivasi siswa sudah mencapai nilai antara 80 % - 90 % atau berkategori baik, 

hasil belajar IPA siswa dikatakan meningkat jika rata-rata nilai minimal siswa 

adalah 70, Siswa telah memenuhi KKM lebih dari 75%. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Penelitian ini diadakan di SD Negeri 2 Tarubasan UPTD Pendidikan 

Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Beralamatkan di Dukuh Nalan Desa 

Tarubasan, Kecamatan Karanganom. 

SD Negeri 2 Tarubasan menempati gedung milik sendiri dengan jumlah 

kelas berjumlah 6. Peneliti melakukan penelitian di kelas 3. 
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Siswa kelas III SD Negeri 2 Tarubasan Tahun Pelajaran 2013/2014 

berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 

Berdasarkan data tahun 2013/ 2014 SD Negeri 2 Tarubasan terdiri dari 1 

kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 guru mata pelajaran dan 1 tenaga kependidikan. 

Waktu pelaksanaan pembelajaran melalui penelitian tindak kelas 

dilaksanakan di Kelas III SD Negeri 2 Tarubasan Semester 2 Tahun Ajaran 

2013/2014 dan dimulai dari Bulan April sampai bulan Mei 2014. Jadwal siklus 

yaitu pada Sabtu, 3 dan Rabu, 7 Mei 2014. 

Peneliti melaksanakan pembelajaran IPA pada kelas III di SD Negeri 2 

Tarubasan dengan Standar Kompetensi “Memahami ciri-ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup” 

Pada awalnya guru belum menerapkan metode Jigsaw. 

Rendahnya hasil belajar siswa terbukti hanya 4 siswa atau sekitar 37,50 % 

siswa yang nilainya diatas KKM , sedangkan 8 siswa atau sekitar 62,50 % siswa 

lainnya nilainya masih dibawah KKM. 

Berdasarkan hasil pengamatan pra siklus diperoleh rata-rata motivasi 

siswa sebelum tindakan sebesar 62,0. Setelah melihat hasil motivasi siswa maka 

dapat dikatakan motivasi siswa kelas III SD Negeri 2 Tarubasan terhadap 

pembelajaran IPA khususnya materi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk 

hidup masih dalam kategori kurang. Motivasi belajar siswa dalam menghadapi 

tugas sebesar 52,1 %, Keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan belajar sebesar 

58,3 %, adanya minat belajar siswa sebesar 72,9 %, dan siswa senang bekerja 

mandiri sebesar 64,6 %. 

Setelah diadakan tindakan pada siklus I ketekunan maka dapat diketahui 

hasil motivasi belajar siswa adalah dalam menghadapi tugas sebesar 68,8 %, 

Keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan belajar sebesar 62,5%, adanya minat 

belajar siswa sebesar 83,3 %, dan siswa senang bekerja mandiri sebesar 70,8 %. 

Dari data di atas maka rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 71,4 % atau masih 

dikategorikan cukup, maka peneliti ingin melanjutkan tindakan pada siklus 
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berikutnya hingga motivasi belajar siswa menjadi lebih dari 75 % atau dalam 

kategori baik. 

Sedangkan hasil belajar siswa mengalami kenaikan, siswa yang telah 

memenuhi KKM sebesar 56,25 % atau 7 siswa dan yang belum tuntas sebesar 43 

% atau 5 siswa, tetapi kenaikan ini belum mencapai target yang diharapkan, untuk 

itu peneliti ingin melanjutkan tindakan pada siklus berikutnya. 

Pada siklus II ketekunan menghadapi tugas sebesar 77,1%, Keuletan siswa 

dalam menghadapi kesulitan belajar sebesar 72,9%, adanya minat belajar siswa 

sebesar 91,7%, dan siswa senang bekerja mandiri sebesar 83,3%. Nilai rata-rata 

motivasi pada siklus II ini sebesar 81,3 atau dalam kategori baik, maka sudah 

memenuhi target yaitu lebih dari 75 %. 

Sedangkan hasil belajar pada siklus II mengalami kenaikan sebesar 25% 

jadi siswa yang telah memenuhi KKM sebanyak 13 siswa atau sebesar 81,25 % 

artinya kenaikan ini telah mencapai target yang diharapkan sehingga penelitian ini 

dihentikan. 

D. Simpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian pra siklus dapat diambil simpulan bahwa penerapan 

metode Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas III 

SD Negeri 2 Tarubasan, Karanganom, Klaten, hal ini dibuktikan dari hasil nilai 

motivasi dan hasil belajar selama penelitian, yaitu sebagai berikut :  Peningkatan 

motivasi menunjukkan kemajuan dari kondisi pra siklus rata-rata sebesar 62,0 %, 

kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi sebesar 71,4 %, dan 

setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 81,3 %, Peningkatan hasi 

belajar menunjukkan kemajuan dari kondisi pra siklus rata-rata sebesar 61,25, 

kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi sebesar 66,25, dan setelah 

diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 75,63, Ketuntasan siswa juga 

mengalami peningkatan dari kondisi pra siklus yang tuntas sebanyak 4 siswa atau 

sebesar 37,50 %, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi 7 siswa 

atau sebesar 56,25 %, dan setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi 9 siswa 

atau sebesar 81,25 %. 
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  Agar terus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan belajar siswa 

dan mutu proses pembelajaran dengan mengenalkan berbagai metode 

pembelajaran kepada siswa dan guru. 

  Agar lebih berinovasi untuk menarik perhatian atau menumbuhkan 

motivasi belajar siswa melalui penerapan metode pembelajaran inovatif serta 

memberikan penghargaan untuk memotivasi belajar siswa agar hasil belajar siswa 

meningkat. 

Siswa yang belum paham terhadap suatu materi pelajaran sebaiknya 

aktif bertanya pada guru maupun siswa lain. Siswa yang mempunyai 

kemampuan lebih dari siswa lain sebaiknya selalu menyalurkan pengetahuan 

yang dimiliki kepada siswa lain sehingga tercipta rasa kerja sama dan saling 

membantu antar siswa. 
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