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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan pemahaman konsep IPA
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kelas V SD Negeri 102/II Sungai
Kerjan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan yaitu
lembar observasi dan soal tes pemahaman konsep IPA. Data yang diperoleh dalam penelitian
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
proses belajar yang dialami peserta didik dari siklus I sebesar 75% meningkatdi siklus II sebesar
85%. Selanjutnya untuk pemahaman konsep IPA mengalami peningkatan dari siklus I sebesar
53,33% meningkat di siklus II sebesar 86,67%. Jadi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
dapat meningkatkan proses dan pemahaman konsep IPA bagi peserta didik di kelas V sekolah
dasar.
Kata kunci: Konsep IPA, Tipe Jigsaw
ABSTRACT
This study aims to improve the process and understanding of science concepts using a jigsaw type
cooperative learning model for class V SD Negeri 102/II Sungai Kerjan. This type of research is
classroom action research (CAR) which consists of four stages, namely planning, implementation,
observation and reflection. The instruments used are observation sheets and test questions for
understanding science concepts. The data obtained in the study were analyzed quantitatively and
qualitatively. The results showed an increase in the learning process experienced by students from the
first cycle by 75%, increasing in the second cycle by 85%. Furthermore, the understanding of science
concepts has increased from the first cycle of 53.33%, increasing in the second cycle of 86.67%. So the
jigsaw type cooperative learning model can improve the process and understanding of science concepts
for students in grade V elementary school.
Keywords : Sains Concept, Type Jigsaw

PENDAHULUAN
Pendidikan di Sekolah Dasar
merupakan proses yang tidak hanya
memberikan
bekal
kemampuan
intelektual dasar dalam membaca,
menulis dan berhitung namun terdapat
proses
untuk
mengembangkan
kemampuan dasar peserta didik secara
maksimal dibidang intelektual, sosial,
dan personal sebagai bekal untuk
melanjutkan pendidikan di jenjang

pendidikan selanjutnya. Selain itu,
pendidikan dasar akan menjadikan
peserta didik untuk membentuk pribadi
peserta didik yang memiliki karakter
untuk mampu hidup di lingkungannya.
Lingkungan tempat tinggal
peserta didik akan memberikan
pengaruh terhadap perkembangannya.
Kepribadian peserta
didik
akan
terbentuk dari kebiasaan yang diserap
dari
lingkungan
kesehariannya
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(Handayani, 2019). Oleh karena itu
proses pembalajaran di sekolah dasar
haruslah
mampu
memberikan
pemahaman yang baik dari setiap
muatan pelajaran. Hal ini dimaksudkan
agar pengetahuan pembelajaran yang
didapatkan dikelas dapat terapllikasikan
dalam kehidupannya sehari-hari. Salah
satu pengetahuan yang harus dipahami
oleh peserta didik yaitu pemahaman
konsep IPA.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
menurut Ardana (2013) merupakan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan
kejadian-kejadian kebendaan dan pada
umumnya didasarkan atas hasil
observasi atau
pengamatan
dan
eksperimen. Selanjutnya IPA sendiri
membahas tentang gejala-gejala alam
yang disusun secara sistematis yang
didasarkan pada hasil percobaan dan
pengamatan yang dilakukan oleh
manusia (Samatowa, 2010). Jadi IPA
merupakan muatan pembelajaran yang
berkaitan dengan objek-objek persitiwa
yang ada di lingkungan alam
berdasarkan hasil pengamatan dan
percobaan yang dilakukan secara
ilmiah.
Adanya pembelajaran IPA di
Sekolah Dasar diharapkan menjadikan
peserta didik memperoleh pengalaman
dalam bentuk kemampuan untuk
bernalar induktif dengan berbagai
konsep dan prinsip ilmu pengetahuan
alam. Pemahaman konsep IPA memiliki
peranan penting dalam proses belajar
mengajar karena menjadi dasar dalam
mencapai hasil belajar. Selain itu,
dengan memahami konsep materi dasar
atau prasyarat akan memudahkan
peserta didik dalam memahami dan

memecahakan masalah dipembelajaran
IPA (Sari & Sumarli, 2019).
Pemahaman konsep IPA akan tertanam
dengan baik jika seorang guru mampu
melakukan
pembelajaran
secara
kontekstual antara materi pembelajaran
dengan lingkungan sekitar. Hal ini akan
melatih
peserta
didik
untuk
mengembangkan
kemampuan
berpikirnya
dan
meningkatkan
pemahaman konsepnya terhadap materi
IPA.
Namun,
hasil
observasi
pembelajaran IPA di kelas IV SDN
102/II Sungai Kerjan menunjukkan
adanya ketidakmaksimalan peserta
didik
untuk
mengikuti
proses
pembelajaran IPA, peserta didik tidak
antusias dalam pembelajaranya hal ini
ditunjukkan dengan tidak merespon
pertanyaan yang diberikan pendidik.
Tidak
respon
peserta
didik
mengindikasikan bahwa peserta didik
tersebut tidak paham dengan konsep
materi yang diajarkan oleh pendidik dan
tidak beraninya peserta didik dalam
menyampaikan pendapatnya. Peserta
didik yang tidak berani mengungkapkan
pendapatnya ini dapat disebabkan
karena tidak dilatihnya peserta didik
untuk belajar secara diskusi secara
berkelompok dan mempresentasikan
hasil
diskusinya.
Sehingga
pembelajarang yang ada di kelas
tersebut tidak berjalan secara interaktif.
Selanjutnya
ketidakpahaman
peserta didik terhadap konsep pehaman
IPA dapat ditinjau dari data hasil belajar
yang diperoleh pendidik melalu ulangan
harian. Hasil belajar peserta didik
menunjukkan bahwa hanya 26,67% atau
4 peserta didik yang lulus KKM dan
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73,33% atau 11 peserta didik yang tidak
lulus KKM. Hal ini menunjukkan
rendahnya pemahaman konsep IPA
peserta didik di kelas V. Mengingata
akan pentingnya pemahaman konsep
IPA bagi peserta didik, maka perlu
adanya perubahan dalam mengajar
untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Perbaikan terhadap proses dan
pemahaman
konsep
IPA
dapat
dilakukan
dengan
menginovasi
pembelajaran
di
dalam
kelas.
Pembelajaran IPA di dalam kelas dapat
dilakukan
dengan
menerapakan
pembelajaran yang inovatif dan kreatif,
sehingga peserta didik dapat terlibat dan
merasakan
makna
pembelajaran
tersebut. Namun model pembelajaran
yang dipilih haruslah dijelaskan terlebih
dahulu kepada peserta didik dan
pentingnya
melaksanakan tahapan
model pembelajaran tersebut (Permata
et al., 2018). Salah satu model
pembelajaran yang dapat dijalankan
yaitu model kooperatif tipe Jigsaw.
Pembelajaran IPA dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk membangun pengetahuan
secara individu atau berkelompok, yang
mana peserta didik harus saling
membelajarkan untuk mencapai hasil
belajar yang baik.
Dengan demikian penting untuk
dilakukannya penelitian dengan tujuan
untuk meningkatkan proses dan
pemahaman konsep IPA bagi peserta
didik kelas kelas IV SD Negeri 102/II
Sungai Kerjan.
METODE

Penelitian
ini
merupakan
penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan di kelas IV SD Negeri
102/II Sungai Kerjan kecamatan Bungo
Dani Kabupaten Bungo. Pelaksanaan
penelitian di semester II bulan Agustus
tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian
ini melibatkan sebanyak 15 peserta
didik yang terdiri dari 8 laki-laki dan 7
perempuan. Adapun tahapan penelitian
ini mengacu pada Kemmis dan Taggart
yang dilaksanakan dalam beberapa
siklus, dengan setiap siklusnya meliputi
tahapan planning, action, observation
and reflection(Sudiran, 2018). Adapun
Indikator keberhasilan dari penelitian
ini yaitu peserta didik yang mencapai
ketuntasan proses sebesar 75% dan
peserta didik yang tuntas KKM 70
sebesar 80%.
Instrumen
yang
digunakan
dalam penelitian ini yaitu lembar
observasi dan soal tes pemahaman
konsep. Soal tes pemahaman konsep
berjumlah 10 essay. Selanjutnya Data
hasil penenlitian ini akan dianalisis
secara kuantitaif dan kualitatif. Data
kualitatif yang diperoleh dari observsi
pendidik dan peserta didik akan diolah
dengan kriteria sebagai berikut;
Tabel 1. Kriteria penilaian

No Kategori
1

Persentase
Ketuntasan
80 - 100%

Sangat
baik
2
Baik
60 - 79 %
3
Cukup
50 - 59%
baik
4
Kurang
< 49%
baik
Sumber: (Sugiyono, 2009)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. HASIL
a. Siklus I
Pertemuan I pada siklus I
dilaksanakan pada tanggal 13
Agustus 2021 dimulai pukul 07.30
sampai pukul 09.00 WIB dan
pelaksanaan
tes
evaluasi
dilaksanakan jam 09.00 sampai
09.30. Muatan pembelajaran IPA
yaitu Tema 1 Organ Gerak Hewan
dan Manusia, Sub Tema Organ
Gerak Hewan. Pada siklus I ini
pendidik
telah
menerapkan
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
kepada
peserta
didik.
Hasil
observasi yang dilakukan oleh
observer di siklus I disajikan pada
tabel berikut;

6

7

8

9

No

1

2

3

4

5

Tabel 2. Hasil Observasi Pendidik di
Siklus I
Terlaksana
Kegiatan
1
2
3
4
Peserta didik
duduk
berkelompok

sebanyak 3 orang
perkelompok
Peserta didik
menjalankan tugas
sebagai pemimpin

dari masingmasing kelompok
Peserta didik
memperhatikan
materi

pembelajaran yang
diterangkan oleh
pendidik
Peserta didik
menerima materi
pelajaran yang

akan dibahas ke
dalam 3 bagian
Peserta didik
mempelajari satu

bagian dan untuk
menguasai bagian

10

mereka sendiri
Peserta didik
membaca cepat
bagian mereka
sedikitnya dua kali
agar mereka
terbiasa dan tidak
ada waktu untuk
menghafal
Peserta didik yang
ditunjuk
berkumpul dalam
kelompok ahli
untuk
mendiskusikan
poin-poin penting
dan berlatih
presentasi kepada
kelompok asal
Peserta didik dari
kelompok ahli
kembali ke
kelompok asal
Peserta didik
menyampaikan
segmen yang
dipelajarinya
kepada
kelompoknya dan
memberi
kesempatan kepada
peserta didik yang
lain untuk bertanya
Peserta didik
dipandu oleh
pendidik secara
bergantian dari
kelompok satu
kelompok yang
lainnya











75%
(Kategori Baik)

Persentase

Selanjutnya untuk hasil tes
konsep pemahaman IPA peserta
didik di siklus I diperoleh hasil yang
kurang
mencapai
target
sebagaimana yang ada dalam
indikator keberhasilan. Adapun hasil
tes disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Tes Konsep Pemahaman IPA

Peserta
didik
Tuntas

Jumlah

Persentase

8

53,33%
4
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Tidak Tuntas

7

46,67%

Rendahnya pecapaian yang
diperoleh di siklus I baik dari aspek
proses
dan
hasil
belajar,
mengharuskan adanya tindakan
selanjutnya di siklus ke II.

5

b. Siklus II

6

Pertemuan I pada siklus II
dilaksanakan pada 20 Agustus 2021
dimulai pukul 07:30 sampai pukul
09:00 WIB dan pelaksanaan tes
evaluasi dilaksnakan jam 09:00
sampai 09:30 tes tesebut di lakukan
berupa soal esay berjumlah 10,
dengan Tema 1 Organ Gerak Hewan
dan Manusia, Sub Tema Manusia
dan Lingkungan. Hasil observasi
yang dilakukan oleh observer di
siklus I disajikan pada tabel berikut;
No

1

2

3

4

Kegiatan
Peserta
didik
duduk
berkelompok
sebanyak 3 orang
perkelompok
Peserta
didik
menjalankan
tugas
sebagai
pemimpin dari
masing-masing
kelompok
Peserta
didik
memperhatikan
materi
pembelajaran
yang diterangkan
oleh pendidik
Peserta
didik
menerima materi
pelajaran yang
akan dibahas ke
dalam 3 bagian

1

7

Terlaksana
2
3
4

8



9



10



Peserta
didik
mempelajari satu
bagian dan untuk
menguasai
bagian mereka
sendiri
Peserta
didik
membaca cepat
bagian mereka
sedikitnya dua
kali agar mereka
terbiasa
dan
tidak ada waktu
untuk menghafal
Peserta
didik
yang
ditunjuk
berkumpul
dalam kelompok
ahli
untuk
mendiskusikan
poin-poin
penting
dan
berlatih
presentasi
kepada
kelompok asal
Peserta didik dari
kelompok
ahli
kembali
ke
kelompok asal
Peserta
didik
menyampaikan
segmen
yang
dipelajarinya
kepada
kelompoknya,
dan
memberi
kesempatan
kepada peserta
didik yang lain
untuk bertanya
Peserta
didik
dipandu
oleh
pendidik secara
bergantian dari
kelompok satu
ke
kelompok
yang lainnya
Persentase













85%
(Kategori Sangat

5

E-ISSN 2962-150X
Volume 1 No 1 Tahun 2022
Baik)

Pada siklus II hasil tes konsep
pemahaman IPA peserta didik yang
diperoleh hasilnya lebih baik
dndingkan dengan di siklus I.
Adapun hasil tes disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Tes Konsep Pemahaman IPA

Peserta didik
Tuntas
Tidak Tuntas

Jumlah
13
2

Persentase
86,67%
13,33%

Peningkatan yang terjadi di
siklus II dari proses dan hasil tes
pemahaman
konsep
IPA
menunjukkan adanya pencapaian
target dari indikator keberhasila
yang telah ditetapkan. Hal ini
menjadikan penelitian tindakan
kelas ini diberhentikan di siklus
II.
2. PEMBAHASAN

Penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw di kelas V SD
Negeri 102/II Sungai Kerjan telah
memberikan dampak yang baik
terhadap proses dan pemahaman konsep
IPA. Proses belajar yang dijalankan
telah melatih peserta didik untuk aktif
dalam proses belajar yang peserta didik
harus aktif untuk mempelajari materi
tentang organ gerak hewan dan
manusia. Materi yang dipelajari sesuai
dengan petunjuk dari pendidik. Arahan
dan bimbingan yang diberikan pendidik,
menjadikan
peserta
didik
bisa
memahami tahapan-tahapan yang akan
di pelajarinya. Selain itu dengan
menerapkan
model
pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw menumbuhkan
rasa percaya diri tersendiri bagi peserta
didi terutama bagi mereka yang
ditunjuk sebagai ketua kelompok dari

kelompok
jigsaw.
Peran
ketua
kelompok sangatlah penting karena
dalam model kooperatif tipe jigsaw
akan berjalan baik jika peserta didik
fokus pada materi yang akan
dipecahkan sehingga mereka akan
memperoleh pengetahuan atau kognitif
dengan baik (Suendarti & Virgana,
2022). Peserta didik yang ditunjuk
sebagai ketua harus bisa menyampaikan
materi organ gerak hewan dan manusia
kepada kelompok asalnya. Hal ini akan
sangat membantu peserta didik yang
lain untuk mamahami materi IPA
tersebut.
Peningkatan proses belajar yang
terjadi pada peserta didik di siklus I
sebesar 75% dengan kategori baik. Hal
ini jauh lebih baik jika dibandingkan
dengan penelitian Herawati (2019)
bahwa hanya terdapat 31,6% peserta
didik yang terlibat aktif dalam
pembelajaran. Namun kategori dari
proses pembejaran ternyata tidak
dibarengi dengan hasil tes pemahaman
konsep IPA. Hasil tes menunjukan
bahwa peserta didik yang tuntas hanya 8
orang atau 53,33% dan yang tidak
tuntas sebanyak 7 orang atau 46,67%.
Hasil capaian ini masih di bawah
indikator keberhasilan yang telah
ditentukan. Selain itu, kekurangan
peserta didik di siklus I yaitu peserta
didik belum bisa menangkap point-point
penting dari materi yang dipelajari
ketika ditahapan membaca cepat. Pada
hal dengan mengerjakan tugas membaca
peserta didik akan mendapatkan
pengetahuan
awal
sebelum
pembelajaran
agar
pembelajaran
berjalan lancar (Tjandrawati, 2017).
Selanjutnya kegiatan diskusi belum
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berjalan dengan baik ketika peserta
didik dari kelompok ahli kembali ke
kelompok asal. Ketidak berjalanan
diskusi ini mengindikasikan tidak
baiknya kolaborasi antar siswa, pada hal
kolaborasi
menjadi
penentu
keberhasilan
dalam
pembelajaran
kooperatif (Ha Le et al., 2018).
Sejatinya keberhasilan dalam penerpan
jigsaw
ini
yaitu
dari
saling
ketergantungan yang mana setiap
peserta didik bergantung kepada
anggota
timnya
untuk
dapat
memberikan pesan yang dibutuhkan
agar dapat optimal pada saat penilaian
(Lubis & Harahap, 2016). Selain itu,
perlu adanya kerjsama yang baik dalam
pembelajaran antara pendidik dan
peserta didik, guna terlaksanakannya
proses pembelajaran yang dapat
memecahkan masalah (Soedimardjono
& Pratiwi, 2021). Namun hal itu belum
berjalan dalam siklus I, sehingga
menyebabkan sebagian peserta didik
tidak memahami materi IPA tentang
organ gerak hewan dan manusia
sehingga perlu adanya tindakan ke
siklus II.
Proses belajar peserta didik di
siklus II mengalami peningkatan
sebesar 85% dengan kategori sangat
baik. Peningkatan ini dapat terjadi
karena adanya evaluasi yang diberikan
oleh pendidik terhadap proses belajar
peserta didik di siklus I, sehingga
evaluasi tersebut menjadi bahan untuk
perbaikan.
Keberhasilan
proses
pembelajaran di siklus II ternyata juga
memberikan dampak yang baik
terhadap tes hasil belajar peserta didik
pada pemahaman konsep IPA. Peserta
didik yang mendaptkan nilai diatas

KKM sebanyak 13 orang atau sebesar
86,67% dan yang tidak tuntas sebanyak
2 orang atau 13,33%. Capaian ini lebih
tinggi dibandingkan dengan penelitian
Titu & Lawe (2017) yang menunjukkan
adanya peningkatan hasil belajar IPA di
siklus II sebesar 82%. Peningkatan ini
tentu melebihi batas dari indikatori
keberhasilan yang telah ditentukan.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw mampu meningkatkan hasil
belajar. Sejalan dengan penelitian
Djabba (2020) bahwa penerapan jigsaw
efektif untuk meningkatkan hasil belajar
IPA. Dengan demikian pembelajaran
IPA dengan menggunakan model
kooperatif
tipe
jigsaw
dapat
meningkatkan proses dan hasil belajar
pada aspek pamahaman konsep IPA
kelas V SD.
KESIMPULAN
Model kooperatif tipe jigsaw
yang diterapkan dalam pembelajaran
IPA kelas V SD Negeri 102/II Sungai
Kerjan telah memberikan dampak yang
baik terhadap peningkatan proses dan
pemahaman konsep IPA.
1. Peningkatan proses belajar ditandai
dengan capaian persentase hasil
observasi di siklus I sebesar 75%
dengan kategori baik meningkat
menjadi 85% disiklus II dengan
kategori sangat baik.
2. Peserta
didik
mengalamai
peningkatan pemahaman konsep
IPA dari siklus I sebesar 53,33%
meningkat menjadi 86,67% di siklus
II.
Penelitian
ini
berhasil
dilaksanakan di kelas V SD untuk
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meningkatkan proses dan pemahaman
konsep IPA menggunakan model
kooperatif tipe jigsaw, sehingga perlu
adanya penelitian serupa pada jenjang
sekolah dan kelas yang sama ditempat
yang lain. Hal ini akan sangat
bermanfaat sebagai pembanding dan
menambah khasanah kelimuan.
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