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ABSTRAK 
 
Arifin  (093911263) Upaya Peningkatan Hasil Belajar ipa materi pesawat 
sederhana Siswa Kelas V semester II dengan menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw  di MI. Miftahul Huda 3 Turirejo Demak Tahun 2010 / 2011 

Dalam pembelajaran pada pelajaran Ipa materi pesawat 
sederhana,kebanyakan dari orang tua siswa merantau ke luar jawa sehingga 
kurangnya pengawasan orang tua siswa dalam pendidikan anak anaknya,serta 
kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan sekarang ini ,dengan 
orientasi mereka yang apabila anaknya sudah lulus kelas enan maka anak tersebut 
akan dibawa merantau untuk membantunya bekerja. pendidik hanya 
menggunakan model pembelajaran ceramah saja sehingga siswa akan merasa 
bosan yang mengakibatkan rendahnya minat siswa untuk mempelajari materi yang 
sedang disampaikan.serta tidak adanya media pendukung yang berguna dalam 
proses belajar mengajar.pendidik kurang memperhatikan latar belakang / dimana 
anak itu tinggal, pendidikan orang tua mereka dan bagaimana respon orang tua 
terhadap pendidikan anak. 

Penelitian ini bertujuan: ( 1 ) Untuk mengetahui hasil nilai yang 
diperoleh siswa dengan menggunakan model pembelajaran  jigsaw di MI Miftahul 
Huda Turirejo Demak Tahun Pelajaran 2010 / 2011. (2) Untuk mengetahui 
penerapan model pembelajaran Jigsaw pada pelajaran Ipa materi pesawat 
sederhana di Kelas V MI. Miftahul Huda 3 Turirejo Demak Tahun 2010 / 2011. 
(3) Untuk mengetahui dapat atau tidaknya model pembelajaran Jigsaw  
meningkatkan hasil siswa dalam pelajaran Ipa materi pesawat sederhana di Kelas 
V MI Miftahul Huda 3 Turirejo Demak  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan siklus 
dimana tiap siklus terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas kelas V MI 
Miftahul Huda 3 Turirejo Demak Pengumpulan data dengan menggunakan 
observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan pada hasil belajar siswa pra siklus 
termasuk dalam kategori kurang dengan skor rata-rata keseluruhan aspek sebesar 
48,68 dengan nilai ketuntasan  siswa sebesar 21%. Sedangkan pada pelaksanaan  
siklus yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw terjadi peningkatan hasil 
pembelajaran yaitu 69,21 atau sekitar 63% dari hasil sebelum mengunakan model 
jigsaw. 

Dari hasil analisis data yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran Jigsaw  dalam proses pembelajaran Ipa 
materi pesawat sederhana di Kelas V MI. Miftahul Huda 3 Turirejo Demak dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.. 

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan agar model pembelajaran 
Jigsaw  dapat digunakan dalam proses pembelajaran Ipa materi pesawat sederhana 
di sekolah. Pada proses pembelajaran Ipa materi pesawat sederhana di Kelas V 
MI. Miftahul Huda 3 Turirejo Demak juga disarankan agar menggunakan model - 
model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan situasi di dalam kelas. 
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MOTTO 

 

  و� ��� و��ا �� ا��� وا ��� ون و ��� و��ا�� ا�
	 وا ����ى 

 

“Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”( Al-Maa’idah:2 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Jauari 1988. 

Ara
b 

Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز ` ا

 k ك s س b ب

 l ل sy ش t ت

 m م sh ص ts ث

 n ن d ض j ج

 w و t ط h ح

 h ه z ظ kh خ

‘ ع d د  ‘ ء 

 y ي g غ ż ذ

 -  f ف r ر

 
 
Catatan: 
1.  Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 

Misalnya ;   ر�ـ�ـ�  ditulis rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad) ; 

Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;   �ا�ـ�ـ�رـ  ditulis al-
qâri‘ah,  �ا�ـ!ـ#ـ�"�ن  ,ditulis al-masâkîn ا�!ــ ـ��ـ�ـ ditulis al-muflihûn 

3. Kata sandang alif + lam (ال) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; ون	ا�ـ&�%ـ ditulis al-
kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;   'ـ�ل	ا�ـ ditulis ar-rijâl . 

4. Ta’ marbûthah ( ة  ). 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;  ة	ـ�ـ
ا�ـ ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  ة ا�ـ!ـ�ل��ز  ditulis zakât al-mâl, atau 
 ̀.ditulis sûrat al-Nisâ +ـ�رة ا��ـ ـ�ء

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;    
�� .ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn  وھـ� -ـ�ـ	از,ــ
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