
BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 
A.  Landasan Teori 

1. Hakikat Minat Belajar Siswa 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktifitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Ahmadi (2001 : 151) mengatakan bahwa “minat adalah sikap jiwa orang 

seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi) yang 

tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang 

terkuat”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut semakin besar minat. Menurut Slameto (2003:180) 

bahwa “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan  akan suatu hubungan antara diri sendiri  dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan kecendrungan hati untuk terlibat pada suatu objek. 

Dengan demikian minat belajar dapat didefinisikan sebagai keterlibatan 
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siswa dengan segenap pikiran dan perhatian secara penuh untuk 

melakukan aktifitas belajar. 

Adapun ciri-ciri siswa yang berminat dalam belajar menurut 

Slameto (2003:58) sebagai berikut: 

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk 
memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara 
terus menerus. 

2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu 

yang diminati. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktifitas-
aktifitas yang diminati. 

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada 
yang lainnya. 

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktifitas dan 
kegiatan. 
 

Dari ciri-ciri siswa yang berminat dalam belajar sebagaimana 

dikemuakan di atas, maka dapat disusun indikator untuk menentukan 

minat belajar seseorang dapat dilihat pada lima aspek yaitu: (1) Rajin 

dalam belajar, (2) Tekun dalam belajar, (3) Rajin dalam mengerjakan 

tugas, (4) Memiliki jadwal belajar, dan (5) Disiplin dalam belajar. 

2. Hakikat Prestasi Belajar 

Sebelum membicarakan pengertian prestasi belajar terlebih dahulu 

akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan prestasi dan belajar. Para 

pakar pendidikan mengemukakan pendapat mereka. Prestasi merupakan 

kumpulan hasil akhir dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut 

Djamarah (2002:19), ”Prestasi adalah suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan,   diciptakan  baik   secara    individual  maupun   kelompok. 

Lebih lanjut Djamarah (2002:231) menjelaskan, ”Prestasi adalah hasil 
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kegiatan usaha kegiatan  belajarnya   yang   dinyatakan   dalam   bentuk,   

angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh  setiap siswa dalam periode tertentu. 

Pengertian belajar di sini akan diawali dengan mengemukakan 

beberapa definisi tentang belajar. Ada beberapa pendapat para ahli 

tentang definisi tentang belajar. Cronbach, Harold Spears dan Geoch 

dalam Sardiman A.M (2005:20) sebagai berikut: 

1)   Cronbach memberikan definisi :  
“Learning is shown by a change in  behavior as a result of 
experience”.  
“Belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku 
sebagai hasil dari pengalaman”. 

2)   Harold Spears memberikan batasan:  
“Learning is to observe, to read, to initiate, to try something 
themselves, to listen, to follow direction”.  
Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba 
sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk/arahan. 

3)   Geoch, mengatakan : 
“Learning is a change in performance as a result of practice”. 

Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. 
 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subyek belajar itu 

mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar 

sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan 

individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian 

terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang idnividu dapat 

dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. 
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Slameto (2003:10) menyatakan bahwa “prestasi belajar merupakan 

suatu perubahan yang dicapai seseorang setelah mengikuti proses 

belajar”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prestasi 

belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik 

berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan 

kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam 

angka atau pernyataan. 

Pencapaian prestasi belajar anak tidak hanya tergantung dari anak 

itu sendiri, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor luar dari diri anak 

yang sedang melakukan pembelajaran. Menurut Ahmadi dan Supriyono 

(2004:138) “prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

faktor internal dan faktor eksternal”. 

Faktor-faktor mengenai prestasi belajar dikemukakan Slameto 

(2003: 54-72) yaitu “prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari dalam diri anak (interen) dan faktor yang berasal dari luar anak 

(eksteren)”. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Faktor Interen 

Faktor interen yang dimaksud di sini adalah faktor yang berasal dari 

dalam individu yang belajar, yaitu faktor jasmaniah, faktor 
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psikologis, dan faktor kelelahan. Banyak faktor jasmaniah yang 

mempengaruhi prestasi belajar di antaranya adalah sehat yang berarti 

dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau 

bebas dari penyakit. Faktor psikologis juga mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. Faktor lain yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu kelelahan, kelelahan dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh. Sedangkan kelelahan 

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga 

minat dan dorongan untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan 

sesuatu hilang. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajar. 

2) Faktor Eksteren 

Faktor eksteren yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar 

individu yang belajar yaitu faktor lingkungan, sarana fisik dan non 

fisik yang menunjang proses belajar mengajar. Kondisi ekstern yaitu 

mengenai hal-hal dalam situasi belajar dapat dikontrol oleh pengajar 

sehingga kondisi belajar yang eksteren dapat diatur atau dikontrol 

dan hanya merupakan suatu bagian dari proses belajar mengajar, 

tetapi termasuk tugaas guru yang utama dalam mengajar. Yang 

termasuk faktor eksteren antara lain ruangan, udara, hubungan guru 

PENINGKATAN MINAT DAN ...,DWI HARTINI,PGSD, UMP 2012



dengan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan lingkungan 

sekolah. 

3. Hakikat Metode Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dalam 

Pembelajaran IPS 

a. Metode Pembelajaran  

Menurut Djamarah (2002:85) “pemilihan metode merupakan 

hal yang sangat penting perlu diperhatikan karena metode adalah 

salah satu alat untuk mencapai tujuan”. Dengan memanfaatkan 

metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya Djamarah (2002:85-93), “pemilihan dan 

penentuan metode dalam pembelajaran harus memiliki: 

1) Nilai strategi dan metode  

Didalam proses pembelajaran sering terjadi interaksi edukatif 

antara anak didik dan guru. Pengalaman membuktikan bahwa 

kegagalan pembelajaran salah satunya disebabkan oleh 

pemilikan metode yang kurang tepat. Oleh karena itu metode 

adalah salah satu cara yang memilliki nilai strategis   dalam 

kegiatan belajar mengajar. Nilai strategis dari metode adalah 

dapat mempengaruhi jalannya pembelajaran.  

2) Efektivitas penggunaan metode  

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan menjadikan kendala dalam mencapai tujuan 

yang dirumuskan,  karena itu, efektivitas   penggunaan   metode 
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dapat  terjadi   bila   ada   kesesuain   metode   dengan   semua 

komponen pembelajaran yang telah diprogramkan. 

3)   Pentingnya pemilihan dan penentuan metode  

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap pembelajaran adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran. Apapun yang termasuk 

perangkat program  pembelajaran  dituntut secara  mutlak untuk 

menunjang tercapainya tujaun guru sebagai salah satu sumber 

belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif bagi kegiatan belajar anak didk dikelas”. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Sagala (2006:61), ”Pembelajaran ialah 

membelajarkan siswa dengan menggunakan asas pendidikan maupun 

teori belajar merupakan penentu utama kebersilan pendidikan. 

Sedangkan Riyanto (2002:57) berpendapat bahwa pembelajaran 

adalah  “suatu proses eksperimantasi.” Selalu harus ada yang 

dipelajari dan arena adanya pengalaman-pengalaman baru. Menurut 

Sagala (2006:68) “Pembelajaran  merupakan aktifitas guru dalam 

memilih kegiatan pembelajaran, hal tersebut dibuat karena  adanya  

kebutuhan  untuk  menyakinkan 1) adanya alasan untuk belajar, 2) 

siswa belum mengetahui apa yang akan diajarkan, oleh  karena itu  

guru menetapkan hasil-hasil belajar dan tujuan yang akan dicapai.” 

Terkait dengan keberhasilan pembelajaran IPS diukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut 
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dan dipengaruhi beberapa faktor antara lain: faktor guru, faktor 

materi pelajaran, faktor lingkungan, faktor metode pengajaran, dan 

faktor lainnya termasuk siswa itu sendiri. Keberhasilan  tersebut 

dapat diamati  dari beberapa sisi banyaknya soal yang mampu 

dikerjakan dengan betul, maka tingginya pemahaman dan 

penguasaan  siswa  dalam   suatu   pelajaran   dan   makin   banyak 

soal yang mampu dikerjakan dengan  benar  diharapkan makin tinggi 

tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut.  

c. Metode kooperatif tipe Jigsaw 

1) Pengertian metode Jigsaw 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif adalah Jigsaw 

dapat diuraikan sebagai berikut, menurut Slavin (2008:14) 

mengemukakan bahwa “Teknik jigsaw siswa bekerja dalam 

anggota kelompok yang sama, yaitu 4 orang dengan latar 

belakang yang berbeda”. Senada dengan pendapat Slavin, Isjoni 

(2009: 77) menyatakan “Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai 

prestasi yang maksimal”. Dalam model pembelajaran jigsaw 

terdapat tahap-tahap dalam pembelajarannya. Tahap pertama 

siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. 

Metode jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif dimana 

siswa dalam bekerja membentuk kelompok kecil. Dalam metode 
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ini, masing-masing anggota kelompok ditunjuk sebagai 

ahli/pakar untuk menjdi kelompok pakar dalam aspek yang telah 

dibagi. Setelah mendalami materinya dalam kelompok pakar, 

mereka kembali ke kelompok awaluntuk mendiskusikan materi 

tersebut dengan kelompoknya. Dalam metode jigsaw, kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut kelompok 

semula (home teams). Materi diberikan sejumlah anggota tim 

dan masing-masing individu ditugaskan memilih topik mereka. 

Kemudian siswa dipisahkan menjadi kelompok pakar (expert 

groups) yang terdiri dari seluruh siswa di kelas yang mempunyai 

bagian informaasi yang sama. Di grup pakar, siswa saling 

membantu mempelajarai materi dan mempeersiapkan diri untuk 

tim semula. Kemudian siswa kembali ke tim semula untuk 

mengajarkan materi tersebut ke teman ke tim dan berusaha 

mempelajari sisa materi. Metode jigsaw mendorong guru untuk 

memperhatikan latar belakang pengalaman siswa dan membantu 

siswa lebih aktif agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Siswa bekerja sama dengan sesame siswa dalam suasana 

gotong-royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. Teknik mengajar Jigsaw dapat digunakan dalam 

beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Teknik ini 
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menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, 

dan berbicara (Lie, 2002:69). 

Dari devinisi tersebut dapat diartikan bahwa metode 

Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif dimana siswa 

dalam bekerja membentuk kelompok kecil. Dalam metode ini, 

masing-masing anggota kelompok ditunjuk sebagai ahli/pakar 

untuk menjadi kelompok pakar dalam aspek yang telah dibagi. 

Setelah mendalami materinya dalam kelompok pakar, mereka 

kembali ke kelompok awal untuk mendiskusikan materi tersebut 

dengan kelompoknya. 

2) Langkah-langkah Pembelajaran dengan Metode Jigsaw 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut: 

a) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok 

anggotanya 4–5); 

b) Materi pelajaran dibagi kepada siswa dalam bentuk teks 

yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab; 

c) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

Misalnya, yang dipelajari “memahami hubungan antara 

struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Maka seorang 

siswa dari satu kelompok mempelajari struktur akar dan 

fungsinya”. Kelompok satunya mempelajari tentang 
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struktur batang dan fungsinya, siswa yang lainnya tentang 

struktur daun dan fungsinya dan lainnya lagi struktur bunga 

dan fungsinya; 

d) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub 

bab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli 

untuk mendiskusikannya; 

e) Setelah anggota kelompok ahli setelah kembali ke 

kelompoknya bertugas mengajar temannya secara bergilir; 

f) Setelah seluruh siswa selesai melaporkan guru 

menunjukkan satu kelompok untuk menyampaikan 

hasilnya, kelompok lain menanggapi dan guru 

mengklarifikasi; 

g) Membuat kesimpulan  

h) Tiap-tiap siswa dikenai tagihan secara individu. 

3) Kelebihan dan Kelemahan metode Jigsaw 

Adapun kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, menurut Ibrahim, dkk (2000:18) bahwa: 

Sebagai salah satu model pembelajaran, metode kooperatif tipe 
Jigsaw mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam 
penerapannya di dalam kelas, sebagai berikut:  
a) Kelebihan: 

(1) Dapat mengembangkan hubungan antara pribadi positif 
diantara siswa yang memiliki kemampuan belajar 
berbeda  

(2) Menerangkan bimbingan sesama teman.  
(3) Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi 
(4) Memperbaiki kehadiran 
(5) Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar 
(6) Sikap apatis berkurang 
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(7) Pemahaman materi lebih mendalam 
(8) Meningkatkan motivasi belajar 

b) Kelemahan: 
Walau Jigsaw merupakan salah satu tipe model 
pembelajaran kooperatif yang fleksibel, namun kelemahan 
metode ini adalah:  
(1) Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan ketrampilan-ketrampilan kooperatif 
dalam kelompok masing-masing maka dikhawatirkan 
kelompok akan macet  

(2) Jika jumlah anggota kurang akan menimbulkan 
masalah, misal jika ada anggota yang hanya 
membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
pasif dalam diskusi  

(3) Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila 
penataan ruang belum terkondisi dengan baik. 
 
 

d. Pembelajaran IPS 

IPS adalah suatu mata pelajaran atau program studi yang ada 

di dalam kurikulum persekolahan (Sapriya,      ). Sementara itu, 

menurut  National Council for    Social Studies definisi  IPS (social 

studies) adalah sebagai berikut: 

Social studies is the integrated study of social science and 
humanities to   promote  civic competence. Within    the   school 
pogram, social   studies provides   coordinated, systematic   study 
drawing  upon such   diciplines   as  anthropology,  archeology, 
economics, geography, history, law,  philosophy, political science, 
psych ology, religion, and sociology as well as  appropriate content 
from    humanities, mathematics and  natural sciences (Sapriya,        
). 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-IPS seperti sosiologi,  sejarah,   geografi, ekonomi, 

politik,   hukum  dan budaya.   Ilmu  pengetahuan Sosial   

dirumuskan   atas   dasar   realitas   dan   fenomena sosial yang 
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mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-IPS seperti   sosiologi,   sejarah,   geografi,   ekonomi,   

politik, hukum dan budaya (Pusat Kurikulum, 2006: 5).  

Berdasarkan perspektif di  atas,  secara umum IPS dapat 

dimaknai sebagai seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-IPS 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian 

tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila (Numan 

Somantri, 2001:103). Pengertian umum ini mengimplikasikan 

adanya penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari 

berbagai disiplin akademis ilmu-IPS. Karakteristik pengajaran IPS 

adalah IPS tidak sekedar penyederhanaan ilmu-ilmu sosial tetapi 

juga mencakup selain untuk menjadikan warga negara yang baik, 

juga mencakup pendidikan, etika, filsafat, agama, dan sosial. Oleh 

karena itu pengambilan keputusan secara rasional dan pendidikan 

nilai menjadi hal penting dalam pengajaran IPS. Pengajaran IPS 

yang konvensional yang berkesan membosankan harus diubah 

menjadi menyenangkan. 

Hidayati dan Ratri (2007) menjelaskan: 

Kebermaknaan belajar dalam IPS masa sekarang tidak sekedar 
menghafal fakta dan konsep, tetapi merupakan kegiatan 
menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan 
pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari mudah 
dipahami dengan baik dan tidak mudah dilupakan.  IPS 
merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi 
dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisir secara 
ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk mencapai tujuan 
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pendidikan. 
 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, 

dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewsaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan 

tersebut diharapkan anak akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

e. Materi Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi 

Di dalam KTSP mata pelajaran IPS SD kelas V semester satu 

terdapat standar kompetensi Menghargai berbagai peninggalan dan 

tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan 

Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan 

ekonomi di Indonesia, kompetensi dasar Mengenal Jenis-jenis  

Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia yang harus diajarkan 

kepada siswa dan sekaligus sebagai materi pokok pembelajarannya. 

Adapun indikator kompetensi pada materi ini adalah siswa: 

 Menyebutkan jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat 

Indonesia; 

 Memberi contoh usaha yang dikelola sendiri dan kelompok ; 

 Memberikan contoh cara menghargai kegiatan orang dalam usaha ; 
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 Memberi contoh kegiatan produksi, distrbusi, dan konsumsi di 

Indonesia. 

 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Menurut Bambang Sutrisno (2010) dalam Penelitian Tindakan Kelas 

yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Jigsaw pada Siswa Kelas VI SD Negeri 1 Cilongok 

disebutkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw aktifitas dan hasil belajar siswa 

setiap siklusnya mengalami peningkatan, terbukti pada siklus I ketuntasan 

siswa sebesar 64% dan pada siklus II menjadi 98,15%, aktifitas siswa pada 

siklus I adalah 68% dan pada siklus II menjadi 97,83%. 

 
C. Kerangka Berpikir 

Salah satu materi pembelajaran mata pelajaran IPS yang diajarkan 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar adalah Mengenal Jenis-jenis Usaha dan 

Kegiatan Ekonomi di Indonesia. Kondisi awal diketahui minat dan prestasi 

belajar siswa dalam materi pembelajaran ini sangat rendah. Dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam materi 

pembelajaran Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di 

Indonesia, minat dan prestasi belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Sudimara akan lebih meningkat. 
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Dasar pemikiran tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1  Bagan Kerangka Berpikir 
 

Agar lebih jelas maka penjelasan bagan sebagai berikut 

1. Kondisi Awal Pembelajaran. 

Kondisi awal siswa dalam pembelajaran IPS materi Mengenal 

Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia, minat dan prestasi 

belajar siswa sangat rendah, terbukti setelah dilakukan ulangan harian, 

dari siswa berjumlah 40 siswa hanya delapan siswa atau 20% yang 

mendapat nilai 75 ke atas atau telah tuntas belajar, sedangkan 32 siswa 

belum tuntas belajar atau 80%. Hal ini disebabkan karena peneliti belum 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran ini. 
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2. Tindakan Peneliti 

Dari pengalaman dan kondisi awal sebagaimana tersebut di atas, 

peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran materi pembelajaran 

Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Sudimara 

Kecamatan Cilongok. Tindakan perbaikan dimaksud, dalam 

pembelajaran ini peneliti menggunakan metode pembelajaran  kooperatif 

tipe Jigsaw. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena metode ini menjadikan 

siswa lebih aktif. 

3. Kondisi Akhir 

Berdasarkan hal-hal di atas dan dukungan teoritis dari pakar, maka 

peneliti menduga setelah melalui dua siklus pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw  maka 

prestasi belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Sudimara materi 

pembelajaran Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di 

Indonesia mata pelajaran IPS akan meningkat. 

 
D. Hipotesis Tindakan  

Dengan mempertimbangkan dan merujuk teori beberapa pakar di atas, 

disusunlah hipotesis tindakan sebagai beikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw  dapat 

meningkatkan minat belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Sudimara pada mata pelajaran IPS materi Mengenal Jenis-jenis Usaha 

dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia.  
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2. Penggunaan metode pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw  dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Sudimara pada mata pelajaran IPS materi Mengenal Jenis-jenis Usaha 

dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia. 
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