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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Rasa Ingin Tahu 

Manusia secara fitrah telah diberi oleh Allah SWT kemampuan 

untuk berpikir, bahkan dalam Islam ayat yang pertama kali turun yaitu 

Surat Al-Alaq berisi tentang “Iqro” yang artinya bacalah. Bacalah 

memiliki arti yang luas, sehingga manusia memiliki kemampuas berpikir 

tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Seiring bertambahnya usia 

masing-masing individu memiliki karakter berbeda dalam 

mengekspresikan rasa ingin tahu. Berikut merupakan rasa ingin tahu 

menurut para ahli: 

Samani dan Hariyanto (2012: 30) mengemukakan bahwa: rasa ingin 

tahu (couriosity) adalah keinginan untuk menyelidiki dan mencari 

pemahaman terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial yang sedang 

terjadi.  Rasa ingin tahu menurut pandangan Susanto (2015: 30) 

merupakan kemampuan untuk melakukan usaha-usaha yang rumit secara 

objektif dan cepat serta menilai sesuatu secara kritis. Aly dan Eny (2010: 

3) menyatakan bahwa: rasa ingin tahu mendorong manusia untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas 

berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. 

9 
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Rasa ingin tahu merupakan sikap yang dimiliki oleh setiap individu 

yang mendorong individu tersebut mencari jawaban yang belum 

diketahuinya terkait persoalan yang muncul didalam pemikirannya. Rasa 

ingin tahu yang dimiliki setiap induividu itu berbeda-beda dan tidak sama 

kuatnya, akibatnya dalam pemberian jawabannya juga harus dengan 

tingkat rasa ingin tahu individu itu sendiri. Rasa ingin tahu yang belum 

terjawab akan membuat individu itu merasa penasaran akan hal yang 

belum ia peroleh jawabannya, sehingga ia akan terus berusaha mencari 

sumber yang menurut pandangannya jawabannya sudah memuaskan hasrat 

rasa ingin tahunya. 

Penjelasan pengertian rasa ingin tahu di atas akan diuraikan menjadi 

beberapa indikator, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Rasa Ingin Tahu 

           (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 147) 

Nilai 
Indikator 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Rasa Ingin Tahu: 

Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat dan 

didengar. 

Bertanya kepada guru 

dan teman tentang materi 

pelajaran. 

Bertanya atau membaca 

sumber di luar buku teks 

tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran. 

Bertanya kepada sesuatu 

tentang gejala alam yang 

baru terjadi. 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru 

tentang sesuatu yang 

didengar dari radio atau 

televisi. 

Bertanya tentang 

beberapa peristiwa alam, 

sosial, budaya, ekonomi, 

politik, teknologi yang 

baru didengar. 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa yang 

dibaca dari media cetak. 

Bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan 

materi pelajaran tetapi di 

luar yang dibahas di 

kelas. 
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Indikator yang akan dipakai yaitu indikator rasa ingin tahu kelas 4 

sampai kelas 6. Empat indikator di atas akan dijadikan pedoman 

pembuatan angket rasa ingin tahu siswa. Angket rasa ingin tahu akan 

dibagikan kepada siswa setiap akhir siklus. Peningkatan rasa ingin tahu 

siswa akan dibandingkan dari siklus I dan siklus II. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan suatu pencapaian hasil belajar yang 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan 

suatu proses. Prestasi belajar menurut Mulyasa (2014: 189) merupakan  

hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, 

sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Prestasi belajar seringkali menjadi tujuan dari pencapaian sebuah 

pembelajaran, dimana siswa berlomba-lomba untuk memperoleh yang 

terbaik. Prestasi belajar menurut Arifin (2016: 12) merupakan suatu 

masalah yang bersifat perennial (abadi) dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing 

individu. 
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Simpulannya bahwa prestasi belajar merupakan suatu hasil yang 

diperoleh dari suatu usaha dalam kegiatan belajar yang dilakukan guna 

untuk memenuhi kebutuhan. Jenjang pendidikan seseorang yang 

semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula rasa ingin 

memenuhi kebutuhan prestasi belajarnya. Prestasi belajar yang akan 

diukur adalah prestasi belajar IPA materi perubahan lingkungan fisik 

bumi. Standar kompetensinya adalah memahami perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Kompetensi dasarnya adalah 

menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) dan mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longor). 

b. Faktor-faktor Pretasi Belajar 

Mulyasa (2014: 190-195) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

1) Bahan materi yang dipelajari 

2) Lingkungan 

3) Faktor instrumental 

4) Kondisi peserta didik 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar bukanlah 

sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil berbagai faktor 

yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 

faktor internal maupun faktor eksternal.  
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Faktor internal adalah faktor yang ditentukan dari dalam diri 

meliputi faktor fisiologis seperti kondisi jasmaniah, kondisi fungsi 

panca indera  dan faktor psikologis seperti intelegensi, minat, dan sikap. 

Faktor ekternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. 

Faktor eksternal digolongkan menjadi faktor sosial seperti keluarga, 

teman, masyarakat dan faktor non-sosial seperti lingkungan alam dan 

fisik. 

3. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Salah satu disiplin ilmu yang dikembangkan di Sekolah Dasar adalah 

mata pelajaran IPA. Penjelasan ahli yaitu Surya Sumantri J. (Trianto, 

2010: 136) menyatakan bahwa: 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu 

Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa Inggris 

“science”. Kata “science” sendiri berasal dari kata dalam bahasa 

Latin “scientia” yang berarti saya tahu. “Science” terdiri dari social 

sciences (ilmu pengetahuan sosial) dan ntural science (ilmu 

pengetahuan alam), namun dalam perkembangannya science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan 

dengan etimologi.  

IPA merupakan mata pelajaran yang akan ada dari mulai Sekolah 

Dasar hingga nanti pada perguruan tinggi. IPA menurut pandangan 

Wahyana (Trianto, 2010: 136) suatu kumpulan pengetahuan tersusun 

secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 
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Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan ilmu yang mempelajari terkait gejala-gejala alam yang ada di 

dunia, ilmu ini tersusun secara sistematis dan saling terhubung satu sama 

lain. Ilmuan melakukan penelitian guna menemukan gejala-gejala alam 

yang terjadi di bumi. penelitian tersebut melalui beberapa tahapan metode 

ilmiah dan sikap ilmiah, oleh karena itu penelitian tersebut bukan hanya 

sekedar kumpulan fakta tetapi berbentuk kuantitas. 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

10. Memahami perubahan 

lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

4. Materi Perubahan Lingkungan Fisik Bumi 

a. Pengaruh Perubahan Lingkungan Fisik terhadap Daratan 

Erosi merupakan suatu perubahan lingkungan yang ada di bumi 

yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Erosi menurut pendapat 

Zuneldi, dkk (2011:150-154) adalah  

Peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es. Erosi dapat 

terjadi karena secara alami atau kegiatan oleh manusia. 

Penyebab alami erosi antara lain hujan, angin, kemiringan 

lereng, kurangnya tanaman penutup, dan kurangnya kemampuan 

tanah untuk menyerap air. Pada umumnya, erosi yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia terjadi akibat penggundulan 
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hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan, dan perladangan. 

b. Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa: 

 “Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup”.  

Hal itu berarti, kita semualah yang harus memelihara lingkungan. 

Berbagai kerusakan lingkungan seperti erosi, abrasi, banjir, dan tanah 

longsor harus kita cegah. Pencegahan lebih baik dilakukan sejak dini 

daripada kita menanggung akibat yang fatal dan perlu meperbaikinya 

dalam waktu yang lama. 

5. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif lebih mengarah kepada siswa 

(student center), Shoimin (2016: 45) menyatakan bahwa: 

Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda. Pembelajaran cooperative learning 

sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh 

ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung 

jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. 

Keberhasilan dari pembelajaran kooperatif adalah dengan adanya 

kerjasama antar kelompok. Pembelajaran kooperatif menurut Suprijono 

(2014: 47) adalah serangkaian strategi yang dirancang untuk memberi 

dorongan kepada siswa agar melakukan kerjasama dalam kelompok kecil 

selama proses pembelajaran agar hasil yang dicapai maksimal.  
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Ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok 

guna melakukan kerjasama dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas 

secara aktif, sehingga seluruh anggota kelompok dapat merasakan 

manfaatnya. Pembelajaran kooperatif ini yang lebih berperan dalam 

pembelajarannya yaitu siswa itu sendiri, guru sebagai pemantau dan 

fasilitator. 

Enam tahap pembelajaran kooperatif disajikan pada tabel 2.3 di 

bawah ini:  

Tabel 2.3 Tahap Pembelajaran Kooperatif 

(Shoimin, 2016: 46) 

 

FASE AKTIVITAS GURU 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

Guru   menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada mata pelajaran tersebut 

dan memotivasi belajar siswa 

Fase 2: 

Menyajikan infornasi 

Guru   menyampaikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacan 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok – kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi secara 

efisien. 

Fase 4: 

Membimbing kelompok 

bekerja daN belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

siswa pada saat mereka mengerjakan tugas 

Fase 5: 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai siswa, 

baik dalam proses maupun hasil secara individual 

atau kelompok 
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Pembelajaran kooperatif harus dijalankan secara sistematis agar 

tujuan dapat tercapai. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa merupakan fase pertama yang harus dilakukan oleh guru. Penyajian 

informasi dilakuakan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai melalui penyajian teks yang berisi tentang informasi pembelajaran. 

Siswa ada dibawah bimbingan guru akan bekerjasama menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. Fase terakhir meliputi penyajian produk 

akhir kelompok atau mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan, baik penilaian secara berkelompok maupun individu. 

 

6. Jigsaw  

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dimana pembelajaran 

melalui penggunaan kelompok kecil. Jigsaw menurut Silberman (2002: 

168) merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas dimana siswa 

saling bertukan kelompok (kelompok awal dan kelompok ahli) guna 

mengajarkan sesuatu. 

Guru harus menjadi pembimbing dalam pembelajaran jigsaw karena 

siswa yang akan menyampaikan sub materi pembelajaran. Shoimin (2016: 

90) mengemukakan bahwa: 

Model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok 

kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara 

heterogen. Siswa bekerjasama saling ketergantungan positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri.  
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Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw merupakan teknik pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok, tetapi kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai 

enam orang secara heterogen dimana setiap anggota saling bekerjasama 

satu sama lain dan bertanggung jawab secara mandiri dengan tugasnya 

masing-masing. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw menurut Slavin (2005: 238-244), antara lain: 

a. Persiapan  

Untuk membuat materi jigsaw, ikuti langkah-langkah berikut: 

1) Pilihlah satu atau dua bab, cerita, atau unit-unit lainnya, yang 

masing-masing mencakup materi untuk dua atau tiga hari. 

2) Buatlah sebuah lembar ahli untuk tiap unit. Lembar ini akan 

mengatakan kepada siswa dimana mereka perlu berkonsentrasi saat 

membaca, dan dengan kelompok ahli yang akan bekerja. 

3) Nuatlah kuis, tes berupa esai, atau bentuk penialaian lainnya untuk 

tiap unit. 

4) Gunakan skema diskusi (sebagai opsi). Skema diskusi untuk tiap 

topik dapat membantu mengarahkan diskusi dalam kelompok-

kelompok ahli. 

5) Membagi siswa ke dalam tim, membagi siswa ke dalam tim 

heterogen yang teridiri dari empat anggota. 

6) Membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Siswa jumlahnya lebih 

dari dua puluh empat sehingga setiap topik ada dua kelompok. 

7) Penentuan skor awal utama, gunakan lembar skor kuis untuk 

mencatat skor-skor tersebut. 

b. Jadwal Kegiatan 

Jigsaw terdiri atas siklus regular dari kegiatan-kegiatan pengajaran: 

1) Membaca, para siswa membaca topik ahli dan membaca materi yang 

diminta untuk menemukan informasi. 

2) Diskusi kelompok ahli, para siswa dengan keahlian yang sama 

bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. 

3) Laporan tim, para ahli kembali ke dalam kelompok mereka masing-

masing untuk mengajari topik-topik mereka kepada teman satu 

timnya. 

4) Tes, para siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup 

semua topik.  

5) Rekognisi tim, skor tim dihitung termasuk skor awal, poin-poin 

kemajuan, dan prosedur penghitungan skor. 
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Kelebihan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

menurut Shoimin (2016: 93), antara lain: 

a. Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan 

dan daya pemecahan masalah menurut kehendaknya sendiri. 

b. Hubungan antara guru dan murid berjalan secara seimbang dan 

memungkinkan suasana belajar menjadi sangat akrab sehingga 

memungkinkan harmonis. 

c. Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif. 

d. Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu pendekatan 

kelas, kelompok, dan individual.  

Kekurangan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw menurut  Shoimin (2016: 93-94), antara lain: 

a. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam masing-masing, 

dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. 

b. Jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. 

c. Membutuhkan waktu yang lebih lama, apabila penataan ruang belum 

terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk mengubah posisi 

yang dapat menimbulkan kegaduhan. 

 

Paragraf di atas membahas terkait kelebihan dan kekurangan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Peran guru dalam harus 

mumpuni, artinya mampu mengendalikan siswanya dan juga kondisi 

saat pembelajarannya. Siswa harus aktif dan guru juga harus senantiasa 

mendorong siswanya agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Cara mengurangi kekurangan 

cooperative learning tipe jigsaw adalah dengan senantiasa guru selalu 

mengingatkan siswa agar menggunakan keterampilaan kooperatifnya, 

membentuk kelompok lebih awal, dan mengantisipasi kekurangan 

anggota kelompok dengan bergabung ke kelompok lain.  
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7. Mind Map 

Mind map atau peta konsep merupakan alat yang digunakan untuk 

menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep-konsep. Salah satu 

penggagas mind map adalah Buzan (Huda, 2016: 307): 

Seseorang membuat mind map biasanya memulai dengan menulis 

gagasan utama di tengah halaman dan dari situlah, ia bisa 

membentangkannya ke seluruh arah untuk menciptakan semacam 

diagram yang terdiri dari kata kunci-kata kunci, frasa-frasa, konsep-

konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar. Diagram tersebut akan 

menjadi sebuah satu kesatuan kerangka pikir dari pokok materi yang 

sudah dipelajari, yang nantinya dapat memudahkan siswa dalam 

pembelajaran. 

Mind map juga dapat menyimpan informasi penting yang disajikan 

dalam bentuk yang menarik. Buzan (Syahidah, 2015: 110) menyatakan 

mind map adalah sebuah penyimpanan informasi yang membentuk 

jaringan menggunakan kata kunci dan gambar. Mind map juga merupakan 

cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan 

pikiran-pikiran individu. 

Mind map merupakan suatu metode pembelajaran yang memetakan 

pemikiran kedalam sebuah tulisan sederhana, dimana tulisan tersebut 

memuat informasi penting yang ditulis menggunakan kata kunci dan 

gambar. Mind map juga dapat mendorong individu menjadi pemikir dan 

juga dapat menyimpan memori informasi lebih lama. Mind map pada 

penelitian ini akan digunakan di kelompok ahli pada setiap pembelajaran. 
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Persiapan pembuatan mind map tentu membutuhkan langkah-

langkah yang baik agar mind map yang dihasilkan bagus. Langkah-

langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pembuatan mind map 

menurut Huda (2016: 307-308), antara lain: 

a. Mencatat hasil ceramah dan menyimak poin-poin atau kata kunci-kata 

kunci dari ceramah tersebut. 

b. Menunjukkan jaringan-jaringan dan relasi-relasi di antara berbagai 

poin/gagasan/kata kunci ini terkait dengan materi pelajaran. 

c. Membrainstorming semua hal yang sudah diketahui sebelumnya 

tentang topik tersebut. 

d. Merencanakan tahap-tahap awal pemetaan gagasan dengan 

memvisualisasikan semua aspek dari topik yang dibahas. 

e. Menyusun gagasan dan informasi dengan membuatnya bisa diakses 

pada satu lembar saja. 

f. Menstimulasi pemikiran dan solusi kreatif atas permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan topik bahasan. 

g. Mereview pelajaran untuk mempersiapkan tes atau ujian. 

 

Sistematika pembuatan mind map perlu diperhatikan agar tujuan dari 

pembuatan mind map tercapai. Tahap-tahap penting yang harus dilalui 

untuk memulai mind map menurut Huda (2016: 308-309), antara lain 

sebagai berikut: 

a. Letakkan gagasan/tema/poin utama di tengah-tengah halaman kertas. 

b. Gunakan garis, tanda panah, cabang-cabang, dan warna yang berbeda-

beda untuk menunjukkan hubungan antara tema utama dan gagasan-

gagasan pendukung lain. Hubungan-hubungan ini sangat penting, 

karena bisa membentuk keseluruhan pemikiran dan pembahasan 

tentang gagasan utama tersebut. 

c. Hindari untuk bersikap latah, lebih menampilkan karya bagus daripada 

konten didalamnya. Mind map harus dibuat dengan cepat tanpa ada jeda 

dan editing yang menyita waktu. 

d. Pilihlah warna-warna yang berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu yang 

berbeda pula. 

e. Biarkan beberapa ruang kosong dalam kertas, agar memudahkan 

penggambaran lebih jauh ketika ada gagasan baru yang harus 

ditambahkan. 
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Langkah-langkah yang dijelaskan di atas dapat di lakukan sesuai 

dengan ketentuannya, agar dalam persiapan pembuatan mind minp berjalan 

sesuai dengan mestinya. Informasi yang dicatat dan gambar penunjang 

juga menentukan hasil dari pembuatan mind map. Mind map yang baik 

tidak akan memunculkan makna berbeda bagi setiap pembacanya. 

Mind map dibuat dengan tujuan untuk mencatat informasi yang 

penting dan bermanfaat. Manfaat metode pencatatan menggunakan mind 

map menurut Riadi (2014), antara lain: 

a. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 

b. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi 

yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 

c. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera 

dikenali. 

d. Lebih mudah dipahami dan diingat. 

e. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak 

keseluruhan struktur mind map, sehingga mempermudah proses 

pengingatan. 

f. Masing-masing mind map sangat unik, sehingga mempermudah proses 

pengingatan. 

g. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. 

  

Hal ini dapat menunjukkan bahwa manfaat mind map itu cukup 

banyak sehingga dapat membantu penggunanya dalam menyimpan 

informasi lebih lama. Keunikan mind map ada pada kata kunci dan gambar 

yang tertera, tetapi aka nada salah satu kata kunci yang menonjol. Hal ini 

merupakan tema utama dari mind map yang nantinya akan 

menghubungkan jaringan konsep yang lainnya. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian oleh Al-Salkhi tahun 2015 berjudul “The Effectiveness of 

Jigsaw Strategy on the Achievement and Learning Motivation of the 7
th  

Primary Grade Students in the Islamic Education” (Efektivitas Strategi 

Jigsaw terhadap Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa Kelas 7 dalam 

Pendidikan Islam). Penelitian ini menunjukkan nilai positif (0.448) dari 

koefisien korelasi perorangnya. Nilai ini juga menunjukkan korelasi positif 

antara prestasi belajar dan motivasi belajar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

jigsaw ini terbukti lebih efektif dalam mempromosikan motivasi belajar 

yang mengarah pada peningkatan prestasi belajar.  

2. Penelitian ini oleh Azmin tahun 2016 berjudul “Effect of the Jigsaw-Based 

Cooperative Learning Method on Student Performance in the General 

Certificate of Education Advanced-Level Psychology: An Exploratory 

Brunei Case Study” (Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Berbasis pada Mahasiswa untuk Kinerja dalam Sertifikat Jendral 

Pendidikan Lanjutan Tingkat Psikologi: Brunei Eksplorasi Studi Kasus). 

Penelitian ini mendukung penggunaan pembelajaran kooperatif berbasis 

jigsaw di kelas. Prosedur ini membantu siswa untuk melakukan yang lebih 

baik, selanjutnya siswa mendapatkan manfaat dari teknik ini dengan 

mengembangkan keterampilan sosial. Temuan positif yang diperoleh dari 

penelitian ini, perlu dicatat bahwa metode jigsaw adalah hanya salah satu 

dari banyak jenis metode pembelajaran kooperatif dan itu bukan alat 

pengajaran sepenuhnya sempurna, selain itu metode ini masih baru dalam 
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sistem pendidikan Brunei. 

3. Penelitian oleh Mengduo dan Jin X tahun 2010 berjudul “Jigsaw Strategy 

as a Cooperative Learning Technique: Focusing on the Language 

Learners” (Strategi Jigsaw sebagai Teknik Pembelajaran Kooperatif: 

Fokus pada Pembelajar Bahasa). Penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi jigsaw dapat meningkatkan  partisipasi dan antusiasme siswa serta 

berguna untuk memfokuskan siswa pada penggunaan bahasa dalam 

menyelesaikan tugas belajar di kelas. 

4. Penelitian oleh Hertiavi, Langlang, dan Khanafiyah tahun 2010 berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk 

Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP”. 

Menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang tergambar 

melalui meningkatnya secara signifikan hasil belajar siswa. Penggunaan 

diskusi pada kelompok-kelompok kecil saat proses pembelajaran 

berlangsung juga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa model model pembelajaran 

kooperatif tipe  jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat diterapkan pada sebuah kelas di 

sekolah dasar untuk meningkatkan prestasi belajar dan rasa ingin tahu siswa 

pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik bumi. Hal ini 

terbukti dari penggunaan diskusi kelompok awal dan kelompok ahli saat 

proses pembelajaran berlangsung. 
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C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan pembelajaran awal, 

sehingga tahap berpikir siswa pada sekolah dasar dimulai dari konkret 

menuju ke abstrak. Siswa sering menemukan masalah dalam proses 

pembelajaran IPA karena kurangnya rasa ingin tahu siswa sehingga 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Rendahnya prestasi belajar 

siswa terlihat dari perolehan nilai UTS yang masih di bawah KKM, nilai 

KKM mata pelajaran IPA adalah 70. Guru melakukan diskusi dengan peneliti 

untuk merencanakan tindakan selanjutya agar prestasi belajar dan rasa ingin 

tahu siswa meningkat. Tindakan yang akan dilakukan yaitu pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind map. 

Siklus I dan II pada setiap pertemuan dalam pembelajaran guru menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind map. Tindakan 

tersebut melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Pada 

akhir siklus akan terlihat hasilnya, yaitu prestasi belajar dan rasa ingin tahu 

siswa meningkat. Penelitian ini dianggap berhasil berdasarkan peningkatan 

rasa ingin tahu, p, dan ketuntasan belajar siswa dengan peningkatan secara 

klasikal sekurang-kurangnya 80% dengan kriteria baik pada setiap siklusnya. 

Apabila pada siklus II belum mencapai keberhasilan pembelajaran maka perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis Tindakan 

Kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis tindakan pada 

penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan mind map dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik 

bumi di kelas IV SD Negeri 1 Tiparkidul. 

 

1. Rasa ingin 

tahu siswa 

rendah. 

2. Prestasi 

belajar siswa 

rendah. 

Siklus I: 

 

Penggunaan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

dengan mind map 

dalam proses 

pembelajaran IPA.  

Setelah melakukan 

refleksi terjadi 

kekurang pada 

tindakan yang 

dilakukan dilanjutkan 

ke siklus selajutnya.  

 Tujuan Nasional 

Pendidikan tercapai. 

 

Siklus II : 

Penggunaan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

dengan mind map 

dalam proses 

pembelajaran IPA. 

 

Input 

Output 

1. Rasa ingin tahu 

siswa 

meningkat. 

2. Prestasi belajar 

siswa 

meningkat. 

Outcome 

Proses 
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