
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitan 

1.   Siklus I 

Hasil penelitian tindakan kelas siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Diperoleh data siswa setelah evaluasi awal sebanyak 

40 siswa. Pada siklus I peneliti akan memberikan tindakan berupa: 

1) Menentukan dua kali pertemuan dalam siklus I. 

2) Sebelum pelaksanaan pembelajaran, peneliti bersama 

kolaborator membuat rencana pelaksanaan pembelajaran IPS 

yang akan digunakan sebagai pedoman guru pelaksana sebagai 

berikut materi pembelajaran adalah Jenis-jenis Usaha di 

Indonesia. 

3) Mempersiapkan alat bantu pembelajaran yaitu alat peraga 

berupa peta dan gambar, LKS, lembar observasi siswa dan guru, 

angket, dan lembar evaluasi berserta format penilaiannya. 

4) Selama pelaksanaan pembelajaran, peneliti dibantu oleh teman 

sejawat, yang bertugas sebagai guru pelaksana sekaligus sebagai 

observer dua, sedangkan peneliti sebagai observer satu. 

5) Waktu pembelajaran selama dua jam pelajaran atau 2 x 35 menit 

dalam satu kali pertemuan. 
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b.  PelaksanaanTindakan 

Pada siklus I, pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 

Oktober 2011. Pembelajaran ini dimulai pada pukul 09.00 sampai 

dengan 10.10 WIB. 

1) Hasil Siklus I Pertemuan 1 

Pada siklus I pertemuan satu, siswa diberitahu tujuan dan 

alternatif pembelajaran pada hari itu. Pada pertemuan pertama, 

guru pelaksana memberikan pembelajaran dengan materi Jenis-

jenis Usaha di Indonesia. Pada pertemuan ini guru telah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Selama pembelajaran, guru 

diamati oleh observer 1 yakni peneliti. Kegiatan yang dilakukan 

siswa dan guru ditulis dalam bentuk terstruktur yang telah dibuat 

bersama-sama. Adapun hal-hal yang dilaksanakan pada siklus I 

pertemuan 1 adalah kegiatan pendahuluan, guru mengawali 

dengan salam, menanyakan keadaan siswa, mempersiapkan 

sarana yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian siswa 

diberikan apersepsi untuk mengungkap pengetahuan siswa 

dilanjutkan guru menyampaikan tujuan dan alternatif kegiatan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti guru menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam kelompok kecil. 

Guru mempersiapkan kemudian menyajikan gambar/peta Jenis-
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jenis Usaha di Indonesia baik di papan tulis maupun dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Langkah selanjutnya guru membagi siswa dalam kelas 

menjadi beberapa lima kelompok, dengan setiap kelompok 

terdiri dari delapan siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam 

kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi 

pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Setiap siswa diberi tugas 

mempelajari salah satu bagian materi. Semua siswa dengan 

materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam 

kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, 

siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, 

serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada 

temannya jika kembali ke kelompok asal. Setiap anggota 

kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan 

informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok 

ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada 

kelompok ahli maupun kelompok asal. 

Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun 

kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing 

kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar 
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guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran 

yang telah didiskusikan. 

Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Sebagai kegiatan akhir pada siklus I pertemuan 1, 

bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan  

pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, selanjutnya pemberian umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk tugas individual berbentuk PR. 

2) Hasil Siklus I Pertemuan 1 

Pada pertemuan kedua, peneliti memberikan pembelajaran 

dengan materi Jenis-jenis Usaha di Indonesia. Hasil 

pelaksanaanya Pada pertemuan ini guru telah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. Selama pembelajaran, guru diamati oleh 

observer 1 yakni peneliti. Kegiatan yang dilakukan siswa dan 

guru ditulis dalam bentuk terstruktur yang telah dibuat bersama-

sama. Adapun hal-hal yang dilaksanakan pada siklus I 

pertemuan 2 adalah kegiatan pendahuluan, guru mengawali 

dengan salam, menanyakan keadaan siswa, mempersiapkan 
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sarana yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian siswa 

diberikan apersepsi untuk mengungkap pengetahuan siswa 

dilanjutkan guru menyampaikan tujuan dan alternatif kegiatan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti guru menggunakan Metode 

Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dalam kelompok kecil. 

Guru mempersiapkan kemudian menyajikan gambar/peta Jenis-

jenis Usaha di Indonesia baik di papan tulis maupun dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Langkah selanjutnya guru membagi siswa dalam kelas 

menjadi beberapa lima kelompok, dengan setiap kelompok 

terdiri dari delapan siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam 

kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi 

pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Setiap siswa diberi tugas 

mempelajari salah satu bagian materi. Semua siswa dengan 

materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam 

kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, 

siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, 

serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada 

temannya jika kembali ke kelompok asal. Setiap anggota 

kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan 
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informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok 

ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada 

kelompok ahli maupun kelompok asal. 

Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun 

kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing 

kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar 

guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran 

yang telah didiskusikan. 

Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Sebagai kegiatan akhir pada siklus I pertemuan 2, 

bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan  

pelajaran, melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evaluasi, 

melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

selanjutnya pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk tugas individual berbentuk PR. 

Aktifitas dalam pembelajaran siklus I pertemuan kedua tersebut 

dapat dilihat dari hasil dokumentasi penelitian di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Guru sedang melakukan menyusun kesimpulan 

c.      Hasil Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan selama pembelajaran terhadap aktifitas 

siswa dan guru dan evaluasi siklus berlangsung. Pengamatan ini 

dilakukan oleh observer 1 dan observer 2, yaitu peneliti dan teman 

sejawat. Pengamatan dilakukan terhadap siswa dan guru kelas. 

Selama pembelajaran, kolaborator mengamati kegiatan siswa 

berdasarkan panduan observasi yang terstruktur dan telah dibuat 

bersama-sama dengan peneliti. Selain mencatat kegiatan siswa, 

kolaborator juga mengamati aktifitas siswa. Pengamatan ini akan 

dijadikan refleksi untuk pembelajaran siklus II. 
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1) Prestasi Belajar Siswa 

Hasil prestasi belajar siswa pada siklus I dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Siklus I 

No Indikator Keterangan 

1 Jumlah siswa 40 

2 KKM 75 

3 Indikator Keberhasilan (%) 90 

4 Jumlah siswa tuntas belajar 21 

5 Jumlah siswa tidak tuntas belajar 19 

6 Jumlah nilai 2.650 

7 Rata-rata nilai 73,61 

8 Persentase Ketuntasan 52,50% 
 

Dari data tersebut diketahui jumlah siswa yang tuntas 

belajar adalah 21 siswa dari 40 jumlah seluruh siswa, dan yang 

belum tuntas belajar 19 siswa. Persentase ketuntasan yang 

dicapai pada siklus I hanya mencapai 52,50%. 

2) Hasil Aktifitas Siswa 

Hasil aktifitas siswa pada siklus I  diukur menggunakan 

lembar observasi aktifitas siswa yang dapat dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Aktifitas Siswa Siklus I 

Kode Rata-rata Skor  Persentase 
 A 1 144 90.00 
  2 135  84.38 
  3 130 81.25 
B 1 118 73.75 
  2 129 80.63 
  3 128 80.00 
  4 127 79.38 
  5 106 66.25 
  6 108 67.50 
  7 135 84.38 
  8 132 82.50 
  9 135 84.38 
  10 130 81.25 
  11 136 85.00 
  12 117 73.13 
  13 113 70.63 
  14 129 80.63 
  15 125 78.13 
C 1 133 83.13 
  2 132 82.50 
  3 144 90.00 
  4 135  84.38 
Jumlah 2.542   

Rata-rata  127   

Nilai persentase = 
127 

X 100 = 79,44% 
160 

 

Dari hasil pengamatan terhadap tindakan kelas siklus I 

pada aktifitas siswa menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw 

dapat disimpulkan baik yang dibuktikan nilai aktifitas siswa 

yaitu mencapai 79,44%. 
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3) Hasil Aktifitas Guru 

Hasil aktifitas guru pada siklus I dapat dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Aktifitas Guru Siklus I 

No Kode aspek 
yang dinilai 

Skor Perolehan 
P1 P2 Jumlah Rerata 

1  a  3 3 6 3.00  
 b  3 2 5 2.50  
 c  3 3 6 3.00  
 d  4 4 8 4.00  

2  a  3 3 6 3.00  
 b  2 2 4 2.00  
 c  2 3 5 2.50  
 d  2 2 4 2.00  
 e  2 3 5 2.50  
 f  3 3 6 3.00  
 g  3 3 6 3.00  
 h  3 2 5 2.50  

3  a  2 3 5 2.50  
 b  3 4 7 3.50  
 c  3 4 7 3.50  
 d  3 3 6 3.00  
 e  3 3 6 3.00  
 f  4 3 7 3.50  

Jumlah 51 54 105 52.50  

Kriteria (%)= 
52,5 

X 100 =  69,08% 76 

 

4) Hasil Minat Siswa 

Hasil minat siswa pada siklus I terhadap pembelajaran IPS dapat 

dijelaskan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4  Hasil Angket Minat Siswa Siklus I 

No Indikator Rata-rata 
1 Guru benar-benar mengetahui bagaimana 

membuat kami menjadi antuasias terhadap 
materi pelajaran. 

3.83 

2 Hal-hal yang saya pelajari dalam 
pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya. 

3.50 

3 Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam 
pembelajaran ini. 

3.40 

4 Saya perlu mendapat nilai yang baik dalam 
pembelajaran ini. 

3.15 

5 Saya harus bekerja sangat keras agar 
berhasil dalam pembelajaran ini. 

3.70 

6 Materi pembelajaran ini terlalu sulit bagi 
saya. 

3.48 

7 Apakah saya akan berhasil/tidak berhasil 
dalam pembelajaran ini, hal itu tergantung 
pada saya. 

3.48 

8 Saya merasa bahwa pembelajaran ini 
memberikan banyak kepuasan kepada saya. 

2.88 

9 Saya berpendapat bahwa nilai dan 
penghargaan lain yang saya terima adalah 
adil jika dibandingkan dengan yang diterima 
oleh siswa lain. 

2.90 

10 Siswa di dalam pembelajaran ini tampak 
rasa ingin tahunya terhadap materi 
pelajaran. 

3.58 

11 Saya senang bekerja dalam pembelajaran 
ini. 

3.38 

12 Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan 
oleh guru. 

3.63 

13 Saya merasa puas dengan apa yang saya 
peroleh dari pembelajaran ini. 

3.45 

14 Guru melakukan hal-hal yang tidak lazim 
dan menakjubkan yang menarik. 

3.60 

15 Guru menggunakan bermacam-macam 
teknik mengajar yang menarik. 

3.43 

16 Pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, 
saya percaya bahwa dapat berhasil jika saya 
berupaya 

3.63 

17 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak 
oleh pertanyaan yang dikemukakan yang 
diberikan guru pada materi pembelajaran 
ini. 

3.45 
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18 Saya berpendapat bahwa tingkat tantangan 
dalam pembelajaran ini tepat. 

3.78 

19 Saya merasa memperoleh cukup 
penghargaan terhadap hasil kerja saya 
dalam pembelajaran ini. 

3.55 

20 Saya memperoleh masukan yang cukup 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
kinerja saya. 

3.55 

Jumlah 69.30  
Rata-rata keseluruhan 3.47  

Kriteria  Berminat 
 

Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap tindakan kelas 

siklus I menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw mata pelajaran 

IPS materi Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, 

prestasi belajar siswa belum memenuhi harapan dan perlu diperbaiki. 

Hal ini terbukti dalam pembelajaran dari 40 siswa hasil belajar yang 

dicapai siswa dalam pembelajaran ini nilai rata-rata kelas hanya 

73,61 nilai tertinggi 100, dan terendah 40. Adapun ketuntasan belajar 

siswa baru mencapai 52,50% masih dibawah kriteria keberhasilan 

penelitian yang ditetapkan yakni 90%. Selanjutnya minat siswa 

terhadap pembelajaran pada siklus I diperoleh data skor 3,47 dapat 

dikategorikan siswa berminat. 

Karena hasil tersebut belum mencapai indikator keberhasilan 

dalam penelitian ini, maka perlu upaya perbaikan yaitu melanjutkan 

pada siklus II dengan tujuan minat dan prestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan. 
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d.  Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan pada siklus I, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa tindakan yang dilaksanakan belum 

berhasil sebagaimana indikator keberhasilan penelitian. Hal ini 

dibuktikan  minat siswa terhadap pembelajaran IPS materi Jenis-

jenis Usaha di Indonesia juga baru mencapai skor rata-rata 3,47 dan 

siswa yang tuntas belajar baru mencapai 52,50%. Hasil analisis 

data menunjukkan bahwa pemberian tindakan pembelajaran IPS 

khususnya materi Kenampkana Alam dan Sosial Budaya dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw belum dapat 

meningkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian 

tindakan dengan menggunakan  metode kooperatif tipe Jigsaw akan 

dilanjutkan pada siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I pada siklus II peneliti akan 

memberikan tindakan berupa: 

1.   Siswa dibagi menjadi lima kelompok untuk mempermudah 

pembelajaran. 

2.    Sebelum pelaksanaan pembelajaran, peneliti bersama 

kolaborator membuat rencana pembelajaran IPS dengan materi 

Jenis-jenis Usaha di Indonesia dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe Jigsaw. 
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3.   Membuat rencana pembelajaran yang memberikan kondisi yang 

berbeda pada tiap-tiap kelompok sesuai dengan kemampuan 

siswa. 

4.    Selama pelaksanaan pembelajaran, guru pelaksana akan diamati 

oleh peneliti sebagai observer 1, dan guru pelaksana sebagai 

observer 2 mengamati aktifitas dan minat siswa. 

5.   Waktu pembelajaran selama 2 kali pertemuan atau 4 x 35 menit. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus II, pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 11 dan 

13 Oktober 2011. Pembelajaran ini dimulai pada pukul 09.00 sampai 

dengan 10.10 WIB. 

1) Hasil Siklus I Pertemuan 1 

Pada siklus II pertemuan satu, siswa diberitahu tujuan dan 

alternatif pembelajaran pada hari itu. Guru pelaksana 

memberikan pembelajaran dengan materi Jenis-jenis Usaha di 

Indonesia. Pada pertemuan ini guru telah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. Selama pembelajaran, guru diamati oleh 

observer 1 yakni peneliti. Kegiatan yang dilakukan siswa dan 

guru ditulis dalam bentuk terstruktur yang telah dibuat bersama-

sama. Hal-hal yang dilaksanakan pada siklus II pertemuan 1 

adalah kegiatan pendahuluan, guru mengawali dengan salam, 

menanyakan keadaan siswa, mempersiapkan sarana yang 
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digunakan dalam pembelajaran yakni media gambar, LKS dan 

lembar evaluasi, kemudian siswa diberikan apersepsi untuk 

mengungkap pengetahuan siswa dilanjutkan guru 

menyampaikan tujuan dan alternatif kegiatan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti guru menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam kelompok kecil. 

Guru mempersiapkan kemudian menyajikan gambar Jenis-jenis 

Usaha di Indonesia baik di papan tulis maupun dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Langkah selanjutnya guru membagi siswa 

dalam kelas menjadi beberapa lima kelompok, dengan setiap 

kelompok terdiri dari delapan siswa dengan kemampuan yang 

berbeda, kelompok ini disebut kelompok asal. Setiap siswa 

diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi. Semua siswa 

dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam 

kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, 

siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, 

serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada 

temannya jika kembali ke kelompok asal. Setiap anggota 

kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan 

informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok 

ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada 

kelompok ahli maupun kelompok asal. 
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Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun 

kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing 

kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah 

dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi 

pembelajaran yang telah didiskusikan. 

Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Sebagai kegiatan akhir pada siklus II pertemuan 1, 

bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan  

pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, selanjutnya pemberian umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk tugas individual berbentuk PR. 

2) Hasil Siklus II Pertemuan 1 

Pada pertemuan kedua, guru pelaksana memberikan 

pembelajaran dengan materi Jenis-jenis Usaha di Indonesia. 

Hasil pelaksanaanya pada pertemuan ini guru telah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Selama pembelajaran, guru 

diamati oleh observer 1 yakni peneliti. Kegiatan yang dilakukan 

siswa dan guru ditulis dalam bentuk terstruktur yang telah dibuat 
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bersama-sama. Adapun hal-hal yang dilaksanakan pada siklus II 

pertemuan 2 adalah kegiatan pendahuluan, guru mengawali 

dengan salam, mempersiapkan sarana yang digunakan dalam 

pembelajaran, kemudian siswa diberikan apersepsi untuk 

mengungkap pengetahuan siswa dilanjutkan guru 

menyampaikan tujuan dan alternatif kegiatan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti guru menggunakan Metode 

Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dalam kelompok kecil. 

Guru mempersiapkan kemudian menyajikan gambar/peta Jenis-

jenis Usaha di Indonesia baik di papan tulis maupun dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Langkah selanjutnya guru membagi 

siswa dalam kelas menjadi beberapa lima kelompok, dengan 

setiap kelompok terdiri dari delapan siswa dengan kemampuan 

yang berbeda. Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah 

anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah 

bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap siswa 

diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi. Semua siswa 

dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam 

kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, 

siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, 

serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada 

temannya jika kembali ke kelompok asal. Setiap anggota 
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kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan 

informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok 

ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada 

kelompok ahli maupun kelompok asal. Setelah siswa berdiskusi 

dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya 

dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan 

pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi 

kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan 

persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. 

Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Guru 

memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Sebagai kegiatan akhir pada siklus II pertemuan 2, 

bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan  

pelajaran, melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evaluasi, 

melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

selanjutnya pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk tugas individual berbentuk PR. 

Kegiatan dalam pembelajaran siklus II pertemuan kedua tersebut 

dapat dilihat dari hasil dokumentasi penelitian di bawah ini: 
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Gambar 4.2 Siswa sedang diskusi kelompok 

c.  Hasil Pengamatan 

Pengamatan terhadap aktifitas siswa dan guru dilaksanakan selama 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan oleh observer 1 

dan observer 2, yaitu peneliti dan teman sejawat. Pengamatan 

dilakukan terhadap siswa dan guru kelas. Selama pembelajaran, 

kolaborator mengamati kegiatan siswa berdasarkan panduan observasi 

yang telah dibuat bersama-sama dengan peneliti. Selain mencatat 

kegiatan siswa, kolaborator juga sebagai guru pelaksana. 

1) Prestasi Belajar Siswa 

Hasil prestasi belajar siswa pada siklus II dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Siklus II 

No Indikator Keterangan 

1 Jumlah siswa 40 

2 KKM 75 

3 Indikator Keberhasilan (%) 90 

4 Jumlah siswa tuntas belajar 39 

5 Jumlah siswa tidak tuntas belajar 1 

6 Jumlah nilai 3.200 

7 Rata-rata nilai 88,89 

8 Persentase Ketuntasan 97,50% 
 

Dari data tersebut diketahui jumlah siswa yang tuntas 

belajar adalah 39 siswa dari 40 jumlah seluruh siswa, dan yang 

belum tuntas belajar 1 orang siswa. Persentase ketuntasan yang 

dicapai pada siklus II mencapai 97,50%. 

2) Hasil Aktifitas Siswa 

Hasil aktifitas siswa pada siklus I  diukur menggunakan 

lembar observasi aktifitas siswa yang dapat dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Aktifitas Siswa Siklus II 

Kode Rata-rata Skor  Persentase 
 A 1 153 95.63 
  2 150 93.75 
  3 150 93.75 
B 1 149 93.13 
  2 155 96.88 
  3 149 93.13 
  4 147 91.88 
  5 146 91.25 
  6 150 93.75 
  7 157 98.13 
  8 149 93.13 
  9 155 96.88 
  10 156 97.50 
  11 152 95.00 
  12 150 93.75 
  13 157 98.13 
  14 154 96.25 
  15 151 94.38 
C 1 153 95.63 
  2 149 93.13 
  3 153 95.63 
  4 150 93.75 
Jumlah 3.032   

Rata-rata  152   

Nilai persentase = 
152 

X 100 = 94,75% 
160 

 

Dari hasil pengamatan terhadap tindakan kelas siklus II 

pada aktifitas siswa menggunakan kooperatif tipe Jigsaw dapat 

disimpulkan baik sekali yang dibuktikan nilai aktifitas siswa 

yaitu mencapai 94,75%. 
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3) Hasil Aktifitas Guru 

Hasil aktifitas guru pada siklus II dapat dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Aktifitas Guru Siklus II 

No Kode aspek 
yang dinilai 

Skor Perolehan 
P1 P2 Jumlah Rerata 

1  a  4 4 8 4  
 b  4 4 8 4  
 c  4 4 8 4  
 d  4 4 8 4  

2  a  4 4 8 4  
 b  3 4 7 4  
 c  4 4 8 4  
 d  4 4 8 4  
 e  4 4 8 4  
 f  4 4 8 4  
 g  4 4 8 4  
 h  4 4 8 4  

3  a  4 4 8 4  
 b  4 4 8 4  
 c  4 4 8 4  
 d  4 4 8 4  
 e  4 4 8 4  
 f  4 4 8 4  

Jumlah 71 72 143 71.50  

Kriteria (%)= 71,5 X 100 =  94,08% 76 
 

4) Hasil Minat Siswa 

Hasil minat siswa pada siklus II terhadap pembelajaran IPS 

dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8  Hasil Angket Minat Siswa Siklus II 

No Indikator Rata-rata 
1 Guru benar-benar mengetahui bagaimana 

membuat kami menjadi antuasias terhadap 
materi pelajaran. 

4.20 

2 Hal-hal yang saya pelajari dalam 
pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya. 

4.40 

3 Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam 
pembelajaran ini. 

4.58 

4 Saya perlu mendapat nilai yang baik dalam 
pembelajaran ini. 

4.73 

5 Saya harus bekerja sangat keras agar 
berhasil dalam pembelajaran ini. 

4.53 

6 Materi pembelajaran ini terlalu sulit bagi 
saya. 

4.60 

7 Apakah saya akan berhasil/tidak berhasil 
dalam pembelajaran ini, hal itu tergantung 
pada saya. 

4.40 

8 Saya merasa bahwa pembelajaran ini 
memberikan banyak kepuasan kepada saya. 

4.80 

9 Saya berpendapat bahwa nilai dan 
penghargaan lain yang saya terima adalah 
adil jika dibandingkan dengan yang diterima 
oleh siswa lain. 

4.65 

10 Siswa di dalam pembelajaran ini tampak 
rasa ingin tahunya terhadap materi 
pelajaran. 

4.60 

11 Saya senang bekerja dalam pembelajaran 
ini. 

4.73 

12 Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan 
oleh guru. 

4.73 

13 Saya merasa puas dengan apa yang saya 
peroleh dari pembelajaran ini. 

4.63 

14 Guru melakukan hal-hal yang tidak lazim 
dan menakjubkan yang menarik. 

4.45 

15 Guru menggunakan bermacam-macam 
teknik mengajar yang menarik. 

4.58 

16 Pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, 
saya percaya bahwa dapat berhasil jika saya 
berupaya 

4.45 

17 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak 
oleh pertanyaan yang dikemukakan yang 
diberikan guru pada materi pembelajaran 
ini. 

4.50 
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18 Saya berpendapat bahwa tingkat tantangan 
dalam pembelajaran ini tepat. 

4.50 

19 Saya merasa memperoleh cukup 
penghargaan terhadap hasil kerja saya 
dalam pembelajaran ini. 

4.40 

20 Saya memperoleh masukan yang cukup 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
kinerja saya. 

3.98 

Jumlah 90.40  
Rata-rata keseluruhan 4.52  

Kriteria Sangat 
berminat 

 

Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap tindakan kelas 

siklus II menggunakan metode kooperatif  mata pelajaran IPS materi 

Jenis-jenis Usaha di Indonesia, prestasi belajar siswa telah 

memenuhi harapan. Hal ini terbukti dalam pembelajaran dari 40 

siswa hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran ini nilai 

rata-rata kelas 88,89 nilai tertinggi 100, dan terendah 700. Adapun 

ketuntasan belajar siswa mencapai 97,50% telah sesuai dengan 

indikator keberhasilan penelitian yang ditetapkan yakni 90%. 

Selanjutnya minat siswa terhadap pembelajaran pada siklus II 

diperoleh data skor 4,52 dapat dikategorikan siswa sangat berminat. 

Karena hasil tersebut telah mencapai indikator keberhasilan 

dalam penelitian ini, maka upaya perbaikan diakhiri pada siklus II. 

c. Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan pada siklus II, maka 

peneliti menyimpulkan siswa sudah dapat memahami  materi 

pembelajara pada mata pelajaran IPS materi kenampakan alam dan 
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sosial buadaya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketuntasan 

siswa mencapai lebih dari 90%, kemudian  minat siswa telah 

mencapai skor rata-rata 4,52 dari intervensi tindakan yang diharapkan. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemberian tindakan 

pembelajaran IPS khususnya materi Jenis-jenis Usaha di Indonesia 

dengan menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw  dapat 

meningkatkan secara signifikan. 

B.  Pembahasan  

Pembahasan dari hasil penelitian pelaksanaan siklus I sampai dengan 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Prestasi Belajar Siswa 

a. Ketuntasan Siswa 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa hasil ketuntasan belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. 

Persentasi prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS materi Jenis-jenis 

Usaha di Indonesia menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri Sudimara dapat dilihat pada 

tabel 4.9 dan gambar 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Peningkatan Hasil Ketuntasan Belajar Siswa  

No Siklus Persentase Ketuntasan 
1. I 52,50 
2. II 97,50 
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Gambar 4.3 Histogram Peningkatan Hasil Ketuntasan Belajar Siswa 

Dari tabel dan gambar di atas diketahui adanya peningkatan 

ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus. Peningkatan sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu terlihat pada siklus II yang mencapai 

persentase ketuntasan belajar sebesar 97,50%. 

b. Nilai Rata-rata Belajar Siswa 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa hasil rata-rata nilai belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. 

Persentasi prestasi belajar mata pelajaran IPS materi Jenis-jenis Usaha 

di Indonesia menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri Sudimara dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dan gambar 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Peningkatan Nilai Rata-rata Kelas Belajar Siswa  

No Siklus Nilai Rata-rata 

1. I 73,61 

2. II 88,89 
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Gambar 4.4  Histogram Peningkatan Hasil Nilai Rata-rata Belajar 

Siswa 

Dari tabel dan gambar di atas diketahui adanya peningkatan hasil nilai 

rata-rata belajar siswa pada setiap siklus. Peningkatan terlihat pada 

siklus II yang mencapai rata-rata sebesar 88,89. 

2. Minat Belajar Siswa 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa minat belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. Rata-rata 

skor perolehan nilai minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS 

materi Jenis-jenis Usaha di Indonesia menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri 

Sudimara dapat dilihat pada tabel 4.11 dan gambar 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Peningkatan Skor Rata-rata Minat Belajar Siswa  

No Siklus Nilai Rata-rata 

1. I 3,47 

2. II 4,52 
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Gambar 4.5  Histogram Peningkatan Minat Belajar Siswa 

Dari tabel dan gambar di atas diketahui adanya peningkatan minat belajar 

siswa pada setiap siklus. Peningkatan terlihat pada siklus II yang mencapai 

rata-rata skor sebesar 4,52. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mata 

pelajaran IPS materi Jenis-jenis Usaha di Indonesia menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri Sudimara 

dapat mengingkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 
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