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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA 
 MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN JIGSAW 

 PADA SISWA KELAS IVB SDN 01 NANGSRI KEBAKKRAMAT. 
 

N.I. Lailya Mawar Sari Mahasiswa FKIP PGSD Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 

 

Abstrak: 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran Jigsaw. Penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
IVB SDN 01 Nangsri Kebakkramat. Jenis pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data, teknik analisis data yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian ini diperoleh 
data sebagai berikut: keaktifan bertanya sebelum tindakan ada 4 siswa (17,39%), 
Siklus I ada 10 siswa (43,48%). Siklus II yaitu 19 siswa (82,61%). Perhatian siswa 
terhadap penjelasan guru saat proses belajar mengajar, sebelum tindakan ada 6 siswa 
(26,09%), pada siklus I ada 13 siswa (56,52%). Siklus II yaitu 23 siswa (100%). 
Antusias siswa dalam mengerjakan tugas, pada sebelum tindakan ada 6 siswa 
(26,09%), Pada siklus I ada 14 siswa (60,87%). Siklus II yaitu 23 siswa (100%). 
Mencoba menjawab pertanyaan guru dari data hasil tindakan sebelum tindakan ada 5 
siswa (21,73%), Pada siklus I menjadi 12 siswa (52,17%). Siklus II yaitu 20 siswa 
(86,96%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 
Jigsaw  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa 
kelas IVB SDN 01 Nangsri Kebakkramat Karangayar. 

Kata kunci: Strategi Pembelajaran, Jigsaw, motivasi belajar 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam mewujudkan manusia yang 

terampil ilmu pengetahuan, dan memiliki karakter serta perilaku yang dapat 

mewujudkan kebiasaan positif dalam masyarakat. Pendidikan terdiri dari 

beberapa jenjang meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA), dan 

sarjana. Setiap jenjang memiliki mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan 

perkembangan anak, Sekolah dasar memiliki mata pelajaran wajib yaitu Bahasa 

Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Setiap mata pelajaran memiliki hambatan-hambatan tersendiri dalam proses 

pembelajaran sehingga diperlukan strategi-strategi dan inovasi agar siswa tidak 

jenuh dalam pembelajaran sehingga siswa merasa termotivasi dan hasil belajar 

dapat meningkat. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar salah satunya yaitu kurangnya motivasi belajar siswa 

dan faktor stimulasi dari guru dalam  menggunakan strategi yang tepat sesuai 

dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Meningkatnya kualitas pendidikan 

salah satunya dapat dilihat dari segi proses pembelajaran yang berlangsung dalam 

kelas, baik metode maupun strategi yang digunakan oleh guru untuk menarik 

perhatian siswa agar pembelajaran tidak monoton. Proses pembelajaran di SDN 

01 Nangsri, Kebakkramat masih kurang bervariasi, pembelajaran berpusat pada 

guru. Siswa terlihat pasif dalam proses pembelajaran, siswa kurang termotivasi 

dalam belajar. Mereka menganggap mata pelajaran IPA didominasi oleh hafalan, 

tingkat pemahaman siswa masih rendah, strategi yang digunakan guru masih 

kurang bervariasi dalam pembelajaran sehingga siswa kurang memperhatikan dan 

menganggap pembelajaran yang disampaikan guru hanya sebagai angin lalu yang 

kurang menarik. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari 

mengenai alam semesta dengan segala isinya termasuk proses, mekanisme, sifat 

benda maupun  peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan 

sifat manusia yang selalu ingin tahu terutama pada benda yang berada di 



sekelilingnya. Proses pembelajaran IPA dapat optimal jika menggunakan strategi 

yang tepat, pembelajaran harus disesuaikan dengan pokok bahasan dan 

karakteristik siswa. Kemampuan dan ketrampilan dalam pemilihan strategi 

pembelajaran harus dimiliki oleh seorang guru. Pemilihan strategi pembelajaran 

akan berpengaruh pada motivasi  dan hasil belajar yang rendah. Sehingga perlu 

adanya perbaikan dalam pemilihan strategi, apabila tidak segera diperbaiki tujuan 

pembelajaran tidak tercapai secara optimal. 

Berdasarkan wawancara guru dan observasi di Kelas IVB  SD Negeri 01 

Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karangayar pada tanggal 4 

November 2015, diketahui hasil belajar siswa kelas IVB pada mata pelajaran IPA 

masih rendah dari data hasil belajar siswa menunjukan  bahwa 15 siswa dari 23 

siswa kelas IVB masih mendapatkan nilai dibawah atau setara KKM (Kriteria 

Ketuntasan  Minimal)  sedangkan siswa yang memenuhi kriteria KKM hanya 8 

siswa. Hasil belajar yang rendah dikarenakan kurangnya motivasi belajar siswa, 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa tidak memperhatikan guru, 

kurangnya antusias dalam mengerjakan tugas.Dengan demikian perlu dilakukan 

penelitian tindakan  untuk meningkakan motivasi belajar siswa.  

Hardini (2012: 11) menyatakan bahwa strategi merupakan garis-garis 

tertentu yang berhaluan besar untuk berusaha mencapai sasaran yang tepat. 

Silberman (2013: 180) berpendapat bahwa pembelajaran Jigsaw yaitu pertukaran 

antar kelompok, setiap siswa  mengajarkan sesuatu materi yang harus dipelajari, 

yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok asal, dan materi yang harus 

diajarkan lebih dahulu dari bagian kelompok ahli. Setiap siswa yang mempelajari 

suatu hal, maka terbentuklah pengetahuan yang saling berkaitan. Menurut 

Rusman (2011: 94) motivasi adalah unsur penting dalam diri manusia yang 

berperan untuk mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu. 

Sedangkan menurut Hamalik (2011: 158) motivasi merupakan perubahan energi 

atau kekuatan dalam diri (pribadi) seseorang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut  Soemarsono (2007: 13) motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Siswa yang 

memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 



kegiatan belajar. Indikator atau pencapaian yang dicapai dalam memberikan 

motivasi kepada siswa menurut Uno (2007: 23) sebagai berikut: 1) terdapat 

hasrat dan keinginan belajar dan mempelajari, 2) adanya dorongan/keinginan 

kebutuhan untuk belajar, 3) adanya harapan untuk mencapai cita-cita masa depan, 

4) adanya penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

siswa dapat belajar dengan baik. Ribkahwati (2012: 1) menyatakan bahwa IPA 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala alam 

semesta. Alam semesta sebagai obyek penelitian mempunyai aspek yang luas 

seperti: Aspek Fisis, Aspek Kimiawi, Aspek Biologi, Aspek Ekonomi dan 

sebagainya. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan PTK atau Classroom Action Reseach 

(CAR). Penelitian ini bersifat kolaboratif melalui proses kerja antara peneliti dan 

guru kelas. Penelitian Tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran yang paling efisien dan efektif pada situasi yang alamiah 

(Mulyatiningsih 2012: 60). Penelitian ini diawali dengan adanya masalah yang 

dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian guru dan peneliti 

mencari pemecahan masalah, dengan tindakan-tindakan yang nyata  dan terukur.  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yaitu dialog awal, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penerapan 

strategi pembelajaran Jigsaw dilaksanakan untuk mengatasi rendahnya motivasi 

belajar siswa. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode 1) wawancara dengan melakukan interview kepada guru kelas IVB, 2) 

observasi dengan melakukan pengamatan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran Jigsaw, 3) metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

daftar nama siswa, nomer absen, hasil belajar, RPP, dan foto berlangsungnya 

proses pembelajaran. 



Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini 

berpedoman pada indikator yang akan diteliti mengenai motivasi belajar siswa, 

berikut merupakan indikator motivasi belajar siswa: a) keakatifan siswa dalam 

bertanya, b) perhatian siswa terhadap penjelasan guru saat proses belajar 

mengajar, c) antusias siswa dalam mengerjakan tugas, d) mencoba menjawab 

pertanyaan guru, motivasi belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa, 

hasil belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan nilai siswa (KKM ≥ 63). 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal sebelum tindakan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Jigsaw, motivasi belajar siswa masih rendah sehingga 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah. Pada penelitian ini terbagi 

menjadi dua siklus setiap siklus terdapat dua pertemuan. Kegiatan yang 

dilakukan pada setiap siklus I Perecanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi . 

Pada siklus I perencanaan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Pada siklus I menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw dengan 

Kompetensi Dasar yang diajarkan pada siswa menyimpulkan hasil percobaan 

bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 4 jam pelajaran (4x 35 menit). Pada siklus I siswa dibagi dalam 5 

kelompok (kelompok asal), setiap anggota kelompok berhitung sesuai arahan 

guru, siswa yang nomernya sama berkumpul sesuai nomernya (kelompok ahli). 

Guru memberikan materi kepada masing-masing kelompok ahli dengan setiap 

kelompok mendapat materi yang berbeda, guru meminta siswa untuk membaca 

dan mendiskusi materi yang didapatkan, siswa kembali ke kelompok asalnya dan 

mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompoknya. 

Siklus II masih menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw dengan 

perbaikan  dari siklus I. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran (4x 35 menit). Pada siklus I 

siswa dibagi dalam 5 kelompok (kelompok asal), setiap anggota kelompok 



berhitung sesuai arahan guru, siswa yang nomernya sama berkumpul sesuai 

nomernya (kelompok ahli). Guru memberikan materi kepada masing-masing 

kelompok ahli dengan setiap kelompok mendapat materi yang berbeda, guru 

meminta siswa untuk membaca dan mendiskusi materi yang didapatkan, siswa 

kembali ke kelompok asalnya dan mempresentasikan hasil diskusinya pada 

kelompoknya. Perbaikan pada siklus II yaitu dengan cara  guru selalu 

memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan giat tidak malas dalam 

mengerjakan tugas dan selalu aktif dalam pembelajaran, guru memberikan 

teguran secara lisan kepada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas guru dan 

ramai, guru melakukan refleksi untuk memancing siswa menyimpulkan materi 

yang disampaikan, guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tidak 

takut dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Tindakan pra siklus sampai siklus II terjadi peningkatan pada: keakatifan 

siswa dalam bertanya, perhatian siswa terhadap penjelasan guru saat proses 

belajar mengajar, antusias siswa dalam mengerjakan tugas, mencoba menjawab 

pertanyaan guru. Berikut merupakan tabel peningkatan indikator motivasi 

belajar: 

Tabel. 1 
No Indikator 

Motivasi 
Belajar Siswa 

Sebelum 
tindakan 

kelas 

Siklus I 
pertemuan I 

Siklus I 
pertemuan 

II 

Siklus II 
pertemuan I 

Siklus II 
pertemuan 

II 
1. Keaktifan siswa 

dalam bertanya 
4 siswa 

(17,39%) 
6 siswa 

(26,09%) 
10 siswa 
(43,48%) 

16 siswa 
(69,575) 

19 siswa 
(82,61%) 

2. Perhatian siswa 
terhadap 

penjelasan guru 

6 siswa 
(26,09%) 

8 siswa 
(34,78%) 

13 siswa 
(56,52%) 

19 siswa 
(82,61%) 

23 siswa 
(100%) 

3. Antusias siswa 
dalam 

mengerjakan 
tugas 

6 siswa 
(26,09%) 

8 siswa 
(34,78%) 

14 siswa 
(60,87%) 

21 siswa 
(91,30%) 

23 siswa 
(100%) 

4. Mencoba 
menjawab 

pertanyaan guru 

5 siswa, 
(21,74%) 

6 siswa 
(26,09%) 

12 siswa 
(52,17%) 

14 siswa 
(60,87%) 

20 siswa 
(86,96%) 

 
Peningkatan 

Antar Tindakan 

Sebelum 
Tindakan kelas 

dan siklus I 

Siklus I 
pertemuan 1 

dan 2 

Siklus I 
pertemuan 2 dan 

siklus II 
pertemuan 1 

Siklus II 
pertemuan 1 dan 

siklus II pertemuan 
2 

15.22% 22.83% 19.57% 8.15% 



Adapun grafik peningkatan motivasi belajar pada mata pelajara IPA dari 

sebelum tindakan/ pra siklus hingga siklus kedua dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar Grafik 1 

 

Sebelum adanya tindakan hingga siklus kedua  dengan penerapan strategi 

Jigsaw terjadi peningkatan motivasi belajar diiringi peningkatan hasil belajar 

IPA. Hal ini dapat dilihat dari  peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

diatas KKM yaitu ≥ 63. Berikut merupakan tabel peningkatan hasil belajar: 

Tabel. 2 

Data Peningkatan hasil Belajar IPA  

Hasil Belajar 

Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

10 siswa 

43.48% 

13 siswa 

47.83% 

22 siswa 

95.65% 

 

17.39%
26.09%

43.48%

69.57%

82.61%

26.09%
34.78%

56.52%

82.61%

100.00%

26.09%
34.78%

60.87%

91.30%
100.00%

21.73%
26.09%

52.17%
60.87%

86.96%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pertemuan 
1

Pertemuan 
2

Pertemuan 
1

Pertemuan 
2

Peningkatan Motivasi Belajar

Keaktifan siswa dalam 
bertanya 

Perhatian siswa terhadap 
penjelasan guru saat proses 
belajar mengajar 

Antusias siswa dalam 
mengerjakan tugas

Mencoba menjawab 
pertanyaan guru 

Siklus 1 Siklus 2



 

Gambar Grafik.2 

Berdasarkan uraian diatas terdapat peningkatan motivasi belajar dan hasil 

belajar pada setiap tindakan. Hal ini ditunjukan dari tabel dan grafik diatas dari 

sebelum tindakan sampai siklus II terjadi peningkatan dengan penggunaan 

strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatan motivasi belajar dan 

mempengaruhi hasil belajar. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan diatas, tindak mengajar 

yang dilakukan dengan strategi pembelajaran Jigsaw dapat memberikan 

kontribusi yang positif bagi siswa  sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan 

maksimal. Tindakan kelas yang dilakukan selama 2 siklus mengalami perubahan 

kearah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Pamungkas (2013) berjudul “Peningkatan Motivasi Belajar IPA dengan 

Menggunakan Metode Contextual Teaching and Learning pada Siswa Kelas V 

SD Negeri Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013” dengan hasil penelitian 

terdapat peningkatan motivasi belajar pada setiap siklusnya. Kesimpulan 

penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode Contextual Teaching and 

43.48
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Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

Apriana (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Think Pair Share (TPS) terhadap Motivasi Belajar PKn Siswa Kelas V 

Semester Genap SD Di Gugus III Kecamatan Kubu Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa antar 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Tipe Think Pair Share (TPS) dengan model pembelajaran konvensional. 

Diterapkan model pembelajaran  Jigsaw pada mata pelajaran IPA yang 

telah dilakukan secara berulang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

IPA. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa strategi pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

D. Simpulan 

Penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw  dengan baik dan benar akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang meliputi: keakatifan siswa dalam 

bertanya, perhatian siswa terhadap penjelasan guru saat proses belajar mengajar, 

antusias siswa dalam mengerjakan tugas, mencoba menjawab pertanyaan guru. 

Penerapan strategi pembelajaran Jigsaw pada mata pelajaran IPA memudahkan 

siswa dalam mengingat materi, siswa lebih percaya diri karena diberi kesempatan 

dalam mengungkapkan pendapat, selain itu pembelajaran berpusat pada siswa, 

sehingga strategi pembelajaran ini dapat memicu peningkatan motivasi belajar 

siswa dan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 
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