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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw pada tema perkembangbiakan hewan dan 

tumbuhan subtema pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

III SDN Tegallega dan dilatar belakangi keadaan siswa yang kurang menunjukkan keaktifan di 

dalam proses kerja kelompok dan hasil belajar yang masih banyak di bawah kriteria ketuntasan 

minimal karena guru sering menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan belum 

menggunakan model yang cooperative learning tipe jigsaw.Penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan sistem siklus yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 

pertemuan pada setiap siklusnya dan menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw yang terdiri dari 6 fase, yaitu stimulus/pemberian rangsangan, pernyataan/identifikasi 

masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan/ generalisasi. 

Penilaian yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes untuk mengetahui hasil belajar 

siswa, penilaian keaktifan dan lembar observasi untuk mengetahui kegiatan guru dan siswa 

selama proses pembelajaran.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata 

dari penilaian motivasi dan hasil tes belajar. Pada penilaian motivasi nilai rata-rata siklus 1 yaitu 

66,55 sedangkan siklus 2 mencapai nilai rata-rata 77,55. Hasil belajar siklus 1 nilai rata-rata 

yaitu 71,61, dan hasil belajar siklus 2 rata-rata nilai mencapai 84,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa pada tema perkembangbiakan hewan dan tumbuhan subtema pelestarian hewan dan 

tumuhan langka kelas III SDN Tegallega. Dengan demikian, penggunaan model cooperative 

learning tipe jigsaw dapat dijadikan salah satu model pembelajaran untuk diterapkan pada 

pembelajaran IPS dengan tema dan subtema yang lainnya. 
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