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A. Pengertian Model Pembelajaran 

Seels & Richey (1994) mendefinisikan model sebagai abstraksi sesuatu yang digunakan untuk 

membantu memahami suatu obyek atau peristiwa yang tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. 

Model juga menjadi sarana untuk menterjemahkan teori ke dalam praktek.  Menurut Murdick dan Ross 

(1982) model adalah pencerminan, penggambaran suatu kenyataan atau sesuatu yang direncanakan. 

Model digunakan untuk hal berikut : (1) menentukan atau menggambarkan sesuatu, misalnya 

pembelajaran, (2) membantu dalam menganalisis pembelajaran, (3) menentukan, menjelaskan, 

menggambarkan hubungan dan kegiatan pembelajaran, dan (4) memvisualisasikan suatu kondisi atau 

keadaan untuk menghasilkan suatu prediksi hasil pembelajaran.  

Sedangkan Arends (1997 : 7) mengatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Joyce (1992:4) “Each model guides us as we design instruction to help students achieve 

various objectives”. Artinya bahwa setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

Arends (2001) memilih istilah model pembelajaran berdasarkan dua alasan penting yakni (1) 

model mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode ataupun prosedur, (2)  model dapat 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, 

sintaksisnya dan sifat lingkungan belajarnya. Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh strategi, metode maupun prosedur, yakni (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh pencipta 

atau pengembangnya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar; (3) tingkah 

laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 2000). 

 

B. Model Pembelajaran Tematik 

Dalam membuat RPP, model merupakan rujukan untuk menyusun RPP. Model  lebih 

memperhatikan pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk 

mengaktifkan siswa, salah satunya yakni Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif). Pembelajaran 

kooperatif dipilih karena merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan individu 
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dalam hubungan interpersonal. Pendekatan ini merupakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil 

dimana siswa belajar dan bekerjasama untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin. Masing-masing individu 

mempunyai tanggung jawab baik bagi dirinya maupun kelompoknya sehingga dalam diri siswa tumbuh dan 

berkembang sikap saling ketergantungan secara positif. Hal ini mendorong siswa untuk belajar 

bertanggung jawab secara sungguh-sungguh agar tujuan dapat terwujud. Pembelajaran kooperatif ini 

dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis. Salah satu teori Vygotsky, yaitu tentang 

penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran.  Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 

tinggi akan muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu. 

Cooperative learning dikenal juga dengan istilah pembelajaran gotong royong (Anita  Lee:2002). 

Artinya siswa dalam mempelajari suatu materi dikondisikan dengan belajar bersama untuk mencapai tujuan 

seoptimal mungkin. Pada prinsipnya teknik pembelajaran kooperatif ini adalah belajar bersama dengan 

teman lain yang masing-masing anggota kelompok saling ketergantungan dalam arti positif untuk saling 

bertanggung jawab terhadap tugasnya dan tidak hanya belajar sendiri tanpa berdialog dengan teman 

lainnya. 

Pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa : (1) belajar akademik; (2) penerimaan terhadap 

keragaman; (3) pengembangan keterampilan sosial. Keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain : (1) 

Pembelajaran aktif,  pembelajaran kooperatif mengharuskan setiap siswa aktif berinteraksi satu sama lain; 

(2) Keterampilan sosial,  siswa belajar berinteraksi dengan siswa lain, mengembangkan keterampilan 

interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, berkompromi dan berkolaborasi; (3) Saling ketergantungan, 

ketergantungan positif dan kepercayaan kelompok dikembangkan dengan adanya interaksi siswa untuk 

mencapai tujuan yang sama; (4) Akuntabilitas individu, apabila kelompok mencapai keberhasilan dan 

sukses itu adalah akibat dari input dari setiap individu yang ada dalam kelompok.  Setiap siswa belajar 

untuk mendapatkan pengakuan dari apa yang mereka lakukan.  Pada model pembelajaran kooperatif ini 

selalu digunakan suatu mekanisme untuk menguji siswa secara individu maupun secara kelompok.  

Mengenai pembelajaran kooperatif, Dewey (1916) & Arends (1977) memiliki pandangan bahwa (1) 

guru harus menciptakan suatu sistem sosial dalam lingkungan belajarnya yang dicirikan dengan prosedur 

demokrasi dan proses ilmiah; (2) guru bertanggung jawab untuk memotivasi siswa untuk bekerja secara 

kooperatif dan untuk memikirkan masalah sosial penting yang muncul pada hari itu; (3) siswa selain 

memecahkan masalah di dalam kelompoknya mereka juga belajar prinsip demokrasi melakui interaksi satu 

sama lain. Sedangkan Herbert Thelan (1954, 1969) berpandangan bahwa (1) guru mengembangkan 

prosedur yang lebih tepat untuk membantu siswa bekerja dalam kelompok; (2) kelas merupakan 

laboratorium atau miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial dan antar pribadi.  

Selain cooperatif learning juga dapat digunakan beberapa teknik pembelajaran aktif (active 

learning) yang bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 

Dalam pembahasan kali ini, beberapa teknik pembelajaran aktif yang diadaptasikan dalam pembelajaran 

tematik kelas awal ini adalah teknik  mencari pasangan, picture and picture, modelling dan jigsaw. 
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1. Teknik Mencari Pasangan (Make a macth) 

Pada teknik ini yang perlu dipersiapkan adalah kartu-kartu yang berpasangan, misal gambar 

yang berpasangan dengan tulisan; soal dengan jawaban. Prosedurnya adalah (1) membagi kartu 

secara acak pada siswa; (2) Masing-masing siswa mendapat satu kartu; (3) siswa mencari pasangan 

kartunya; (4) kedua siswa berdiskusi membahas kartu tersebut; (5) Mempresentasikan isi kartu; (6) 

Siswa lain menaggapi dan guru memberikan klarifikasi; (7) membuat kesimpulan. Pada pembelajaran 

tematik teknik berpasangan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mendeskripsikan 

sesuatu.  

Model ini memadukan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK), PKn, Agama. Tema yang dipelajari adalah Hewan kelas 2. 

TUJUAN PEMBELAJARAN : 

• Siswa dapat menyebutkan nama hewan (IPA, BI) 

• Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri fisiknya (IPA, BI, MAT) 

• Siswa dapat menjelaskan makanannya (IPA, BI) 

• Siswa dapat menjelaskan habitatnya/lingkungan hidupnya (IPS, IPA, BI)  

• Siswa dapat menjelaskan cara berkembang biaknya (BI, IPA, BI, Agama) 

• Siswa dapat menirukan suara/gerak geriknnya (BI, SBK, OR) 

• Siswa dapat menceritakan tentang hewan peliharaan (BI, IPS, IPA) 

• Siswa dapat menyanyikan lagu tentang hewan  (BI, SBK) 

 

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Mengajak siswa menyanyi lagu “Cicak-cicak di dinding” 

Cicak cicak di dinding 

Diam diam merayap 

Datang seekor nyamuk 

Hap....lalu ditangkap 

2. Bertanya pada siswa tentang hewan peliharaan di rumah 

3. Bertanya jawab tentang hewan yang bisa dipelihara di rumah dan yang tidak.  

4. Membagi kartu secara acak pada semua siswa; 

5. Masing-masing siswa mendapat satu kartu, ada yang mendapat gambar hewan dan 

ada yang mendapat tulisan nama hewan;  

6. Siswa yang mendapat kartu gambar hewan, mencari pasangan kartu yang bertuliskan 

nama hewan tersebut;  

7. Setelah bertemu pasangan kartunya,  siswa berdiskusi membahas kartu;  

8. Mempresentasikan isi kartu : 
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KARTU BERPASANGAN CONTOH PRESENTASI 

 

KARTU 1 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU 2 

• Ini adalah gambar ayam, ada ayam jantan dan ayam 

betina. 

• Ciri-ciri ayam: mempunyai 2 kaki; ada yang  berbulu 

putih seperti gambar ini, ada yang hitam, adapula 

yang berwarna-warni; punya jengger berwarna merah 

di kepala; paruh untuk mematuk makanan, dua mata, 

dan punya ‘tanduk’ di kaki yang disebut dengan “taji”. 

• Makanannya biji-bijian seperti beras, jagung, dan 

serangga kecil seperti cacing atau jangkrik. 

• Ayam betina berkembang biak dengan bertelur. 

• Ayam jantan suaranya “Kuku ruyuuuk!”, kalau ayam 

betina “petok...petok” 

• Huruf ‘ayam’ terdiri dari 4 huruf yaitu a, y, a, m. 

• Ayam salah satu ciptaan Tuhan yang bisa dipelihara di 

rumah karena bermanfaat daging dan telornya untuk 

dimakan, bulunya untuk kemucing dan kotorannya 

untuk pupuk. Kita harus harus waspada, jika 

memelihara ayam harus menjaga kebersihan agar 

terhindar dari penyakit “flu burung”.  

 

9. Bersama-sama menyanyikan lagu “Kukuruyuk” 

Kuku kukuruyuk..... 

Begitulah bunyinya 

Kakinya bertanduk 

Hewan apa namanya 

 Kuku kukuruyuk... 

Begitulah bunyinya 

Kakinya bertanduk 

Ayam jantan namanya 

 

10. Siswa lain menanggapi dan guru memberikan klarifikasi;   

11. Membuat kesimpulan bersama-sama.  

12. Tugas membuat gambar tema hewan. 

 

 

ayam 
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SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Alternatif lagu sesuai gambar hewan :  Cicak, Kupu-kupu yang lucu, Potong Bebek Angsa, 

Kucingku Belang Tiga, Burung Kakaktua, Kukuruyuk.  

2. Benda berbentuk hewan; gambar hewan. 

3. Kartu berpasangan : gambar hewan dan tulisan nama hewan. 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Penilaian unjuk kerja : bercerita tentang hewan. 

2. Penilaian lisan : tanya jawab tentang hewan yang sudah diketahui dan hewan peliharaan 

yang dimiliki siswa. 

3. Penilaian portofolio : membuat gambar tentang hewan. 

 

HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN  

1. Media yang ideal adalah benda asli, tetapi untuk tema tertentu tidak memungkinkan, 

seperti tema hewan. Membawa hewan peliharaan ke dalam kelas bisa menimbulkan 

keributan, maka bisa digantikan dengan benda berbentuk hewan seperti boneka, hewan 

plastik atau minimal gambar hewan. Demikian pula dengan alat musik yang asli, kalau sulit 

mendapatkannya bisa diganti dengan gambar alat musik. 

2. Untuk membuat kartu berpasangan, guru bisa melibatkan siswa dalam pembuatannya. 

Misalnya tugaskan siswa bersama teman sebangkunya membawa gambar hewan tertentu 

esok hari. Guru bisa mempersiapkan kartu dari bekas stop map seukuran folio yang dibagi 

4. Seorang siswa merapikan gambar dan menempelkannya pada kartu, yang siswa yang 

lain membuat tulisan nama hewan tersebut.  

3. Berikan nilai pada hasil karya siswa. Guru bisa memanfaatkannya untuk mempraktekkan 

teknik berpasangan ini di hari lain. 

4. Apabila kartu kedua berupa nama daerah asal alat musik daerah dianggap terlalu sulit 

untuk siswa, bisa diganti dengan nama alat musik tersebut. 

5. Model kelas 3 menggunakan alat musik adalah salah satu contoh dari keanekaragaman 

budaya kita. Guru bisa saja menggantinya dengan yang lain seperti, pakaian daerah, 

rumah adat, tarian daerah, makanan khas daerah atau lagu daerah. 

 

2. Teknik Picture and Picture 

Pada teknik ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (1) membagi gambar/kartu yang 

merupakan satu prosedur atau urutan; (2) siswa mengurutkan gambar dengan alasan yang logis; (3) 

masing-masing siswa menceritakan gambar tersebut; (4) siswa lain menanggapi, guru memberikan 

klarifikasi dan menanamkan konsep; (5) membuat kesimpulan bersama-sama. 
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Model pembelajaran ini memadukan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, PKn, IPA, Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK), Agama, OR.  Tema “Aku dan keluargaku” dengan sub tema “Tubuh kita”.  

 

TUJUAN PEMBELAJARAN : 

1. Siswa dapat menyebutkan nama bagian tubuh (BI, IPA) 

2. Siswa dapat menyebutkan jumlah bagian tubuh (MAT, BI) 

3. Siswa dapat menjelaskan macam-macam bentuk bagian tubuh (BI, IPS, IPA, Agama)  

4. Siswa dapat menjelaskan kegunaan bagian tubuh (BI, IPA, Agama) 

5. Siswa dapat menjelaskan cara merawat kesehatan bagian tubuh tersebut (BI, PKn, IPA, OR, Agama)   

6. Siswa dapat menyanyikan lagu sesuai tema (BI, SBK, OR) 

 

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Siswa diajak menyanyi lagu “Dua Mata Saya” 

Dua mata saya, hidung saya satu 

Dua kaki saya, pakai sepatu baru 

Dua tangan saya, yang kiri dan kanan 

Satu mulut saya, tidak berhenti makan 

2. Membagi gambar/kartu yang merupakan satu prosedur atau urutan yaitu gambar bagian-bagian tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siswa yang mendapatkan kartu diminta ke depan kelas dan berdiri sesuai urutkan gambar, misal urutan 
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bagian tubuh dari atas ke bawah, seperti rambut, mata, hidung, telinga, mulut, tangan dan kaki.  

4. Masing-masing siswa menceritakan gambar tersebut. Contoh  presentasi untuk kartu bergambar mulut : 

Gambar Contoh presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ini adalah mulut. 

• Ada 5 huruf yaitu m, u, l, u, t.   

• Mulut kita ada 1, gunanya untuk berbicara dan makan.  

• Mulut memiliki bibir, gigi dan lidah. 

• Bibir warnanya kemerahan gunanya untuk berbicara. 

• Gigi warnanya putih, gunanya untuk menggigit makanan.  

• Lidah warnanya kemerahan, gunanya untuk merasakan 

makanan seperti manis, asin, asam atau pahit. 

• Untuk mensyukuri ciptaan Tuhan yaitu mulut, kita harus 

merawatnya supaya tetap sehat.  

• Caranya merawat bibir dan lidah kita harus makan 

makanan yang bergizi supaya tidak sakit sariawan. 

Merawat gigi kita menggosok gigi setiap bangun tidur, 

habis makan dan sebelum tidur. 

• Mari kita nyanyikan lagu “Nama-nama Rasa” 

5. Siswa lain menanggapi, guru memberikan klarifikasi.  

6. Membuat kesimpulan bersama-sama. 

7. Bersama-sama menyanyikan lagu “Nama-nama rasa” 

Siapa tahu apa rasa gula 

Manis manis manis itu rasanya 

Siapa tahu apa rasa cabe  

Pedas pedas pedas aku tak suka 

Cobalah katakan apa rasa garam 

Asin asin asin 

Itu semua nama nama rasa  

Kita harus tahu janganlah lupa 

           Siapa tahu apa rasa kopi 

 Pahit pahit pahit itu rasanya 

Siapa tahu apa rasa lada 

Pedas pedas pedas aku tak suka 

Cobalah katakan apa rasa cuka 

Asam asam asam 
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Itu semua nama nama rasa  

Kita harus tahu janganlah lupa 

 

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Kartu bergambar bagian-bagian tubuh . 

2. Lagu “Dua Mata Saya”,  “Nama-nama Rasa”, Tugas Hari Minggu” 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Penilaian lisan : tanya jawab tentang anggota tubuh. 

2. Penilaian unjuk kerja : memperagakan cara menggosok gigi. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN  

1. Teknik ini memerlukan gambar seri yang menceritakan runtutan peristiwa, urutan benda sesuai letak, 

atau sebuah siklus kehidupan.  

2. Pada model kelas 1 gambar anggota tubuh berfungsi untuk menuntun tugas siswa yang 

bersangkutan. Sedangkan bagian tubuh yang asli adalah sebagai contoh bentuk tubuh dan 

dibandingkan dengan teman yang lain, misalnya “rambut ada yang lurus seperti saya (siswa 

menunjukkan rambutnya sebagai contoh) dan ada yang keriting seperti teman kita ini (sambil 

menunjuk siswa yang berambut keriting). Guru harus hati-hati dan bijaksana dengan perbedaan 

anggota tubuh siswa. Peran guru sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa yang terpenting 

adalah anggota tubuh kita berfungsi dan semua adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. 

 

3. Teknik Modelling  

Teknik ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : (1) cari topik yang menuntut siswa 

mempraktekkan suatu keterampilan yang baru diterangkan; (2) bagi siswa dalam kelompok; (3) siswa 

diberi tugas membuat skenario kerja dari materi yang telah diterangkan; (4) siswa membagi tugas 

dengan anggota kelompoknya; (5) memperagakan skenario kerja; (6) tanggapan kelompok lain dan 

klarifikasi guru; (7) membuat kesimpulan bersama-sama. 

Model ini memadukan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, PKn, SBK, Agama, OR. 

Tema adalah “Pekerjaan” kelas 1. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Menyebutkan nama pekerjaan (BI, IPS, PKn) 

2. Menjelaskan alasan orang bekerja (IPS, PKn, Agama)  

3. Menjelaskan pakaian/seragam yang digunakan saat bekerja (SBK, IPS) 

4. Menjelaskan benda-benda yang digunakan untuk bekerja (IPS, MAT, PKn) 

5. Memperagakan cara bekerja (SBK, IPS, PKn) 

6. Menyanyikan lagu yang berhubungan dengn pekerjaan (SBK, OR) 
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LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

1. Menyanyikan lagu “Nenek Moyangku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tanya jawab tentang pekerjaan orang tua siswa. 

3. Membagi siswa dalam kelompok kecil beanggota 2 – 3 siswa. 

4. Masing-masing kelompok diberi tugas membuat skenario tentang pekerjaan, seperti Polisi, 

Guru, Dokter, Tukang pos, Petani, dll.  

5. Siswa membagi tugas dengan anggota kelompoknya dan membuat skenario kerja, contoh 

kelompok yang mendapat tugas memperagakan pekerjaan “Guru” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

NENEK MOYANGKU 

Nenek moyangku seorang pelaut 

Gemar mengarung luas samudera 

Menerjang ombak tiada takut 

Menempuh badai sudah biasa 

Angin bertiup layar terkembang 

Ombak berdebur di tepi pantai 

Pemuda brani maju sekarang 
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Jenis 

pekerjaan 

Pembagian tugas dalam 

kelompok 

Skenario kerja 

Guru Membagi peran : Seorang 

siswa menjadi guru, 

beberapa anggota kelompok 

menjadi siswa. 

Menyiapkan media : buku, 

kapur/spidol, media 

mengajar, dll. 

 

1. Seorang siswa bercerita secara 

singkat tentang pekerjaan guru, 

dan seragam yang dipakai saat 

bertugas.  

2. Siswa menunjukkan beberapa alat 

yang digunakan guru dalam 

bertugas dan menjelaskan 

fungsinya. 

3. Siswa memperagakan tentang 

guru yang bertugas mengajar di 

kelas. 

 

4. Siswa dari kelompok lain menanggapi. 

5. Kelompok lain bergantian memperagakan jenis pekerjaan yang lain, seperti dokter, tukang pos, 

petani, polisi, dll. 

6.  Guru klarifikasi dan membuat kesimpulan bersama-sama. 

7. Bersama-sama menyanyikan lagu “ Terimakasih Guruku” (dipopulerkan oleh AFI Junior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH GURUKU 

Pagiku cerahku matahari bersinar 

Kugendong tas merahku di pundak 

Slamat pagi semua kunantikan dirimu 

Di depan kelasmu menantikan kami 

 Guruku tersayang... guru tercinta 

Tanpamu apa jadinya aku 

Tak bisa baca tulis 
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UMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. VCD tayangan tentang contoh beberapa pekerjaan;  berita tentang suatu pekerjaan, gambar 

macam-macam pekerjaan. 

2. Lagu “Nenek Moyangku”, “Tukang Pos”, “Terima kasih Guruku” 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Penilaian unjuk kerja : bermain peran 

2. Penilaian tingkah laku : kerjasama dan kekompakan antar siswa dalam kelompok. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN  

1. Teknik ini memerlukan keterampilan mempraktikkan atau memperagakan sesuatu. Apabila 

jumlah siswa di kelas banyak, maka yang berperan hanya 2 atau 3 anak saja. Sedangkan 

siswa lain dalam kelompok itu bertugas menyiapkan sarana dan prasarana yang akan 

dipergunakan siswa untuk berperan.  

2. Guru mempunyai peran untuk mengarahkan sekaligus mengecek persiapan kelompok. 

 

3. Di akhir peran semua siswa dalam kelompok bernyanyi bersama atau meneriakkan yel-yel 

kelompok. 

4. Kelompok lain boleh memberi saran setelah peran selesai diperagakan. 

5. Diskusikan setiap peran yang diperagakan dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.  

 

4. Teknik Jigsaw 

Prosedur kegiatan pada teknik jigsaw ini menggunakan 3 tahapan yakni (1) Tahap awal; (2) 
Tahap ahli dan (3) Tahap serangkai. Tahap awal adalah membentuk kelompok kecil 3-5 siswa. Masing-
masing siswa diberi tugas yang berbeda. Tahap ahli, siswa yang mendapat tugas yang sama 
berkumpul (siswa yang mendapat tugas nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, dan seterusnya). Pada 
tahap ini terjadi diskusi untuk memecahkan masalah, antar anggota dari beberapa kelompok yang ada. 
Hasil kesepakatan ditulis untuk dilaporkan kepada kelompok masing-masing. Tahap serangkai, siswa 
kembali ke kelompok awal. Masing-masing siswa secara bergantian melaporkan hasil dari tahap ahli 
tadi kepada kelompoknya. Klarifikasi guru untuk mengecek kebenaran jawaban siswa serta 
memberikan tambahan informasi yang dirasakan perlu diketahui siswa.   

 
Model ini memadukan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PKn, Agama. Tema yang diangkat adalah 
“Kerjasama” kelas 3. 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Menyebutkan contoh kerjasama di berbagai tempat (PKn, IPS, BI) 
2. Menjelaskan perlunya kerjasama di berbagai tempat (PKn, IPS, BI, Agama) 
3. Menyimpulkan nilai kerjasama yang tersirat dari sebuah peristiwa (PKn, IPS, BI, Agama) 
4. Menceritakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan rumah siswa (PKn, IPS, BI, Agama) 

 
LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu “Menanam Jagung” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Guru meminta seorang siswa memindahkan meja guru . Jika siswa tidak bisa mengangkat  boleh 
mengajak teman. 

3. Diskusikan peragaan tersebut dan nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa mengangkat meja 
tersebut.   

4. Tahap awal adalah membentuk kelompok kecil 3 siswa. Masing-masing siswa diberi tugas yang 
berisi wacana yang berbeda. Siswa diberi waktu untuk memahami wacana dan tugasnya masing-
masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTU 1 

Bacalah wacana berikut ini! 

Musim hujan mulai tiba, selokan depan rumah Adi banyak kotoran yang 

tersangkut sehingga menghalangi air yang lewat. Adi sibuk membantu 

ayahnya mengangkat kotoran dari selokan dan membuangnya ke tempat 

sampah. Sementara itu Ibu sedang menyapu  daun-daun yang mengotori 

halaman rumah. 

Diskusikan : 

a. Mengapa kita perlu membersihkan rumah? 

b. Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? 

c. Nilai apa yang tersirat dari peristiwa membersihan rumah? 

MENANAM JAGUNG 

Ayo kawan kita bersama 

Menanam jagung di kebun kita 

Ambil cangkulmu ambil pangkurmu 

Kita bekerja tak jemu jemu 

Cangkul cangkul cangkul yang dalam 

Tanahnya longgar jagung kutanam 

Cangkul cangkul cangkul yang dalam 
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5. Tahap ahli, siswa yang mendapat tugas yang sama berkumpul (siswa yang mendapat kartu warna 

merah berkumpul dengan warna merah, biru dengan biru dan kuning dengan kuning). Pada tahap ini 

KARTU 2 

Bacalah wacana singkat ini! 

Setiap senin sekolah selalu mengadakan upacara bendera. Hari ini yang 

menjadi Pembina Upacara adalah Bapak Kepala Sekolah, petugas bendera 

dari kelas 5a, petugas pembawa teks Pancasila dan UUD 1945 dari siswa 

kelas 5b,  pemimpin upacara dan pemimpin lagu dari siswa kelas 5c. Upacara 

berjalan dengan lancar dan khidmat. 

Diskusikan : 

a. Mengapa kita perlu mengadakan upacara bendera setiap hari senin? 

b. Bagaimana caranya supaya upacara bendera berjalan lancar? 

c. Nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa upacara bendera? 

 

KARTU 3 

Bacalah wacana berikut ini! 

Musim hujan mulai berakhir dan berganti dengan musim kemarau. Nyamuk 

berkembang biak pada masa ini. Masyarakat mulai waspada dengan dengan 

penyakit yang ditimbulkan oleh binatang ini. Hari minggu besok akan 

diadakan gotong royong membasmi sarang nyamuk. 

Diskusikan : 

a. Mengapa sarang nyamuk harus dibasmi? 

b. Bagaimana cara membasmi sarang nyamuk? 

c. Nilai apa yang tersirat dari peristiwa membasmi sarang nyamuk? 
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terjadi diskusi untuk memecahkan masalah, antar anggota dari beberapa kelompok yang ada. Hasil 
kesepakatan dilaporkan kepada kelompok masing-masing.  

6. Tahap serangkai, siswa kembali ke kelompok awal. Masing-masing siswa secara bergantian 
melaporkan hasil dari tahap ahli tadi kepada kelompoknya. Klarifikasi guru untuk mengecek 
kebenaran jawaban siswa serta memberikan tambahan informasi yang dirasakan perlu diketahui 
siswa. 

 
SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Kartu soal 1 s.d 3 tentang kerjasama di berbagai tempat. 
2. Wacana, bisa juga cuplikan artikel dari koran/majalah.  

 
PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian tingkah laku : skala sikap 
2. Penilaian unjuk kerja : membuat kliping contoh kerjasama di berbagai tempat. 
 

      HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN  
1. Jumlah anggota kelompok sama dengan jumlah soal. Contoh : jika siswa berjumlah 30 orang, sedangkan 

soal berjumlah 3 maka ada 10 kelompok. Apabila siswa berjumlah 31, maka sisa 1 digabung dengan 
kelompok 1 nomor soal 1. Jika siswa lebih 2 maka yang kedua digabung dengan kelompok 2 nomor soal 
2. Dua orang siswa yang memiliki soal yang sama adalah satu tim yang bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan soal tersebut. 

2. Untuk kelas 1 dan 2 teknik jigsaw bisa saja diterapkan dengan soal yang lebih sederhana sesuai 
kemampuan siswa. Untuk siswa kelas 1 yang belum lancar membaca dan menulis, soal dan informasi 
bisa disampaikan secara lisan. 

3. Untuk siswa kelas 3, kartu soal bisa berupa pertanyaan atau berisi kasus/artikel dari koran atau 
dibuatkan wacana sederhana sesuai tema yang akan diajarkan. 

4. Media bisa menggunakan kartu warna atau kartu bernomor. 
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