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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. 

Salah satunya yaitu pengertian belajar yang dikemukakan oleh Slameto 

(2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya, sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Slameto, belajar menurut Hamalik (2011: 27) adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. 

Pendapat beberapa ahli di atas tentang pengertian belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku maupun pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman 

langsung selama proses pembelajaran. Seseorang dikatakan belajar 

apabila mengalami atau melakukannya sendiri. Pengalaman tersebut 

membawa perubahan tingkah laku yang lebih baik bagi siswa. 

Pengertian belajar di atas sesuai dengan teori kontruktivisme 

Piaget (Rahyubi, 2014: 143) yang menjelaskan bahwa pengetahuan 
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seseorang merupakan bentukan orang itu sendiri. Proses pembentukan 

pengetahuan itu terjadi apabila seseorang mengubah atau 

mengembangkan skema yang telah dimiliki dalam berhadapan dengan 

tantangan, rangsangan, dan persoalan. 

b. Ciri-Ciri Perubahan Tingkah Laku dalam Belajar 

Seseorang dikatakan telah belajar apabila terdapat perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 

belajar yang dikemukakan oleh Slameto (2010: 3) yaitu: 

1) Perubahan terjadi secara sadar; 2) Perubahan dalam belajar 

bersifat kontinyu dan fungsional; 3) Perubahan dalam belajar 

bersifat positif dan aktif; 4) Perubahan dalam belajar bukan 

bersifat sementara; 5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau 

terarah; 6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh Slameto dapat 

disimpulkan bahwa belajar dapat diketahui berhasil atau tidak apabila 

seseorang tersebut telah menyadari bahwa ada perubahan yang terjadi 

dalam dirinya. Seseorang yang belajar akan merasakan bahwa 

perubahan yang terjadi pada dirinya yaitu perubahan ke arah yang 

lebih baik dari sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh seseorang 

setelah belajar sifatnya bukan sementara tetapi menetap. Perubahan 

tingkah laku seseorang yang telah belajar terjadi karena ada tujuan dan 

terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

yang telah dijelaskan oleh Slameto (2010: 54) faktor yang 

mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah 

faktor yang ada di luar individu. 

Faktor-faktor intern dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: 1) faktor 

jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, 2) 

faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan, 3) faktor kelelahan. Faktor-

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: 1) faktor keluarga 

meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan, 2) faktor 

sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah, 3) faktor 

masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang yang sedang belajar dan faktor yang berasal dari 

luar diri seseorang yang sedang belajar. Faktor yang berasal dari diri 

berhubungan dengan aspek jasmani dan rohani seseorang. Faktor yang 

berasal dari luar diri berhubungan dengan faktor lingkungan. 
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d. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dikemukakan oleh Dimyanti dan Mudjiono 

(2010: 200)  adalah proses untuk menentukan nilai hasil belajar siswa 

melalui kegiatan penilaian dan/ atau pengukuran hasil belajar. 

Pendapat Dimyanti dan Mudjiono mengenai hasil belajar di atas sama 

dengan hasil belajar yang dikemukakan oleh Susanto (2015: 5) yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.  

Pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang terjadi pada seseorang yang diperoleh melalui proses belajar. 

Hasil belajar sebagaai tingkat keberhasilan siswa setelah memperoleh 

materi pembelajaran. Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam 

Sudjana (2012: 22) dibagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Kedua aspek disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

a)  Tipe hasil belajar: pengetahuan 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat 

rendah yang paling rendah. Tipe hasil belajar ini menjadi 

prasarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi 

syarat bagi pemahaman. 
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b)  Tipe hasil belajar: pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan 

adalah pemahaman. Pemahaman terdiri dari tiga kategori 

yaitu pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah 

pemahaman penafsiran, menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya. Tingkat 

ketiga  pemahaman ekstrapolasi. 

c)  Tipe hasil belajar: aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi 

kongkret atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin 

berupa ide, teori, atau petunjuk teknis 

d)  Tipe hasil belajar: analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi 

unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya 

dan atau susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang 

kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe 

sebelumnya. 

e)  Tipe hasil belajar: sintesis 

Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian 

ke dalam bentuk menyeluruh. Berpikir sintesis adalah 

berpikir berbeda. Berpikir berbeda pemecahan atau 

jawabannya belum dapat dipastikan. Berpikir sintesis 

merupakan salah satu kunci untuk menjadikan orang lebih 

kreatif. 

f)  Tipe hasil belajar: evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu 

yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 

bekerja, pemecahan, metode, materi, dan lain-lain. 

 

Penilaian ranah kognitif pada penelitian ini dimulai dari 

penilaian terhadap pengetahuan siswa, pengetahuan yang dimiliki 

siswa menjadi bekal saat mempelajari materi pembelajaran. Kedua 

yaitu pemahaman, ini dipenting bagi siswa agar siswa dapat 

memahami materi pembelajaran dan soal-soal yang diberikan. 

Evaluasi digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui hasil 

penilaian dari ranah kognitif. Penilaian pada ranah kognitif 

dilaksanakan setiap siklus untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran Jigsaw II. 
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2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan 

hubungan sosial. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai 

hasil belajar menurut Krathwohl & Bloom dalam Aunurrahman 

(2010: 50) yaitu: 

a. Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal 

tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. 

b. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan 

memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. 

c. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup 

penerimaan terhadap suatu nilai, menghargai, 

mengakui, dan menentukan sikap. 

d. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk 

suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan 

hidup. 

e. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan 

menghayati nilai, dan membentuknya menjadi pola 

nilai kehidupan pribadi. 

 

Penelitian yang dilakukan di SD Negeri 3 Lesmana pada 

mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw II pada aspek afektif yaitu, menekankan 

pada aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Penilaian afektif 

ini dilakukan untuk mengetahui sikap dan keaktifan siswa pada saat 

pembelajaran. Penilaian afektif dilakukan oleh observer pada saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung. 
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3) Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor yang dikemukakan oleh Simpson 

dalam Aunurrahman (2010: 52) terdiri dari tujuh perilaku atau 

kemampuan motorik, yaitu: 

a) Persepsi, yang mencakup kemampuan memilah-

milahkan (mendeskripsikan) sesuatu secara khusus dan 

menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. 

Sebagai contoh, pemilahan warna, pemilahan angka (6 

dan 9), pemilahan huruf (b dan d). 

b) Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan 

diri dalam suatu keadaandimana akan terjadi suatu 

gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan ini 

mencakup aktivitas jasmani dan rohani (mental). 

c) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan sesuai contoh, atau gerakan peniruan. 

d) Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan-gerakan tanpa contoh. 

e) Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan 

melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari 

banyak tahap secara lancar, efisien dan tepat. 

f)  Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak 

gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku. 

g) Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola-pola 

gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri. 

 

Penilaian ranah psikomotor pada penelitian tindakan kelas 

ini yaitu keterampilan siswa untuk membuat kliping. Pada aspek 

psikomotor yang dinilai adalah kreativitas siswa, jadi penilaian 

psikomotor digunakan untuk mengetahui peningkatan psikomotor 

siswa pada setiap siklusnya. Penilaian aspek psikomotor dilakukan 

pada setiap akhir siklus. 

Berdasarkan pengertian di atas penelitian tindakan kelas 

ini menggunakan klasifikasi hasil belajar menurut Bloom yang 

sesuai untuk hasil belajar. Bloom mengatakan bahwa hasil belajar 
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menyangkut tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. Hasil belajar siswa tidak hanya dinilai atau diukur 

hanya dari hasil penguasaan ilmu pengetahuannya saja, tetapi pada 

sikap dan keterampilannya. 

. 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah 

Dasar. Pengertian IPS sudah banyak dikemukakan oleh para ahli salah 

satu diantaranya adalah menurut Somantri dalam Sapriya (2011: 11) 

yang menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah seleksi 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

pendapat Trianto (2010: 171) yang menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum dan budaya.  

Pendapat beberapa ahli tentang IPS di atas dapat disimpulkan 

sebagai IPS penggabungan dari ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. IPS 

mempelajari tentang masalah sosial melalui realita atau kenyataan. 
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b. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan pembelajaran IPS menurut Sapriya (2011: 43) adalah 

untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilan dasar 

yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa 

nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para 

siswa memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Sapriya sama dengan pendapat Trianto (2010: 176) 

bahwa tujuan pendidikan IPS adalah:  

Mengembangkan potensi dalam diri siswa agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kita, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil setiap mengatasi 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan utama IPS 

adalah untuk membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kepedulian sosial. Pembelajaran IPS juga dapat 

membentuk watak dan pribadi warga negara yang baik dalam 

kehidupan dimasyarakat.  

c. Pembelajaran IPS Materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi dan  Transportasi 

Standar Kompetensi kelas IV semester II mata pelajaran IPS : 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi 

dasar: Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
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transportasi serta pengalaman menggunakannya. Materi pokoknya 

adalah Perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning menurut Slavin (2008: 8) adalah suatu 

model pembelajaran yang nantinya siswa akan duduk belajar dan 

bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat sampai 

enam orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Pendapat Slavin sama dengan Solihatin dan Raharjo (2011: 4) yang 

menyatakan bahwa cooperative learning adalah suatu sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua 

orang atau lebih keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Johnson & 

Johnson dalam Khan (2011) vol 7 menyatakan: 

Cooperative learning is a method used by educators can help 

students develop necessary social skills. Healthy interaction 

skills, success of the individual student and group members, 

and formation of personal and professional relationships are 

the results of cooperative learning (Johnson & Johnson, 

1999a). Concluded that, there are positive changes take place 

when a teacher changes his teaching method towards a more 

students-centered approach. 

 

Johnson & Johnson dalam Khan (2011) vol. 7 menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah metode yang digunakan guru 

dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosialnya. 
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Kemampuan berinteraksi yang baik, keberhasilan individu dan 

kelompok, serta pembentukan pribadi yang profesional merupakan 

hasil dari pembelajaran kooperatif. 

Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa coperative 

learning adalah model pembelajaran yang terdiri dari beberapa orang 

untuk bekerja sama. Model pembelajaran secara kelompok dapat 

mengembangkan sikap sosial. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi 

oleh peran aktif setiap siswa. 

Model pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2008: 103) 

merupakan solusi ideal terhadap masalah menyediakan kesempatan 

berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal kepada para siswa dari 

latar belakang etnik yang berbeda. Pembelajaran kooperatif 

menghapuskan perbedaan kehadiran para siswa dari latar belakang ras 

atau etnik yang berbeda untuk meningkatkan hubungan antar 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif bersifat terstruktur sehingga 

tiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada 

timnya. Pembelajaran kooperatif pada setiap harinya memberikan 

kesempatan untuk terjadinya kontak personal yang intens diantara para 

siswa dengan latar belakang ras berbeda. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok 

yang melibatkan semua anggota kelompok tersebut untuk 

mendapatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalamannya 

sendiri. Belajar secara kelompok meningkatkan jiwa sosial siswa. 
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b. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II 

Ada banyak model cooperative learning yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran menurut Slavin. Model pembelajaran kooperatif 

yang dipilih adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II yang 

akan diterapkan pada pembelajaran. Pembelajaran kooperatif Jigsaw 

menurut Isjoni (2011: 54) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II sesuai dengan 

teori belajar kontruktivisme karena pada pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II siswa secara aktif bekerjasama dengan anggota kelompoknya 

untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh 

merupakan hasil dari pengalamannya sendiri dan guru berperan 

sebagai fasilitator. 

Teori kontruktivisme Piaget dalam Rahyubi (2014: 143) 

menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang merupakan bentukan orang 

itu sendiri. Proses pembentukan pengetahuan itu terjadi apabila 

seseorang mengubah atau mengembangkan skema yang telah dimiliki 

dalam berhadapan dengan tantangan, rangsangan, dan persoalan. 

Pengetahuan yang diperoleh seseorang tidak secara pasif melainkan 

melalui tindakan.  

Implikasi teori belajar kontruktivisme dalam pendidikan anak 

adalah siswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar 

yang sesuai bagi dirinya. Guru hanya berfungsi sebagai mediator, 
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fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk 

terjadinya konstruksi pengetahuan pada siswa. Teori belajar 

kontruktivisme Piaget (Rahyubi, 2014: 146) ada dua asumsi penting 

yaitu pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi 

secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Kedua, fungsi kognisi bersifat 

adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata 

yang dimiliki siswa. Teori belajar kontruktivisme mendukung model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw I dan Jigsaw II. Ada perbedaan 

mendasar antara model pembelajaran Jigsaw tipe I dengan Jigsaw II 

yang dikemukakan oleh Slavin (2008: 245), perbedaan mendasar itu 

adalah: 

Jigsaw orisinal, para siswa membaca bagain-bagian yang 

berbeda dengan yang dibaca oleh teman satu timnya. Jigsaw 

original membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan 

dengan Jigsaw II; bacaannya singkat, hanya satu bagian dari 

seluruh unit yang harus dipelajari. Kelebihan dari Jigsaw II 

adalah bahwa semua siswa membaca materi, yang akan 

membuat konsep-konsep yang telah disatukan menjadi lebih 

mudah untuk dipahami. 

 

Model pembelajaran Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson 

dan rekan-rekannya (1978) kemudian diadaptasi oleh Slavin (1986). 

Model pembelajaran Jigsaw II dapat digunakan apabila materi yang 

akan dipelajari adalah berbentuk narasi. Model ini paling sesuai untuk 

subjek-subjek seperti pelajaran ilmu sosial, literatur, sebagian pelajaran 

ilmu pengetahuan ilmiah, dan bidang-bidang lainnya yang tujuan 

pembelajaran lebih kepada penguasaan konsep dari pada penguasaan 

kemampuan. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, para siswa 

bekerja dalam tim yang heterogen, seperti dalam STAD dan TGT. Para 

siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, 

dan diberikan lembar ahli yang terdiri dari topik-topik yang berbeda 

yang harus menjadi fokus perhatian tiap anggota tim saat membaca. 

Semua siswa selesai membaca, siswa dari tim yang berbeda yang 

mempunyai fokus topik sama bertemu dalam kelompok ahli untuk 

berdiskusi sekitar tiga puluh menit. 

Siswa yang awalnya berkumpul pada kelompok ahli kemudian 

kembali kepada tim asal dan secara bergantian mengajari teman satu 

timnya mengenai topik yang telah dipelajari. Tahap terakhir adalah, 

para siswa menerima penilaian yang mencakup seluruh topik, dan skor 

kuis akan menjadi skor tim. Skor-skor yang dikontribusikan para siswa 

kepada timnya didasarkan pada sistem skor perkembangan individual, 

dan para siswa yang timnya meraih skor tertinggi akan menerima 

sertifikat atau bentuk-bentuk rekognisi tim lainnya. Para siswa 

termotivasi untuk mempelajari materi dengan baik dan untuk bekerja 

keras dalam kelompok ahli supaya dapat membantu timnya melakukan 

tugas dengan baik. Slavin (2008: 237) menyatakan bahwa kunci 

metode Jigsaw ini adalah interdependensi: tiap siswa bergantung 

kepada teman satu timnya untuk dapat memberikan informasi yang 

diperlukan supaya dapat berkinerja baik pada saat penilaian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kam-wing (2004: Vol. 3) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Using Jigsaw II in Teacher Education 

Programmes” menyatakan berbagai penelitian di luar negeri 
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menunjukkan bahwa Jigsaw II sebagai metode pembelajaran 

kooperatif dapat secara efektif digunakan di sebagian besar mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. Penggunaan Jigsaw II tidak hanya 

meningkatkan motivasi dan kinerja siswa, tetapi juga mengembangkan 

keterampilan sosial mereka untuk kerja kelompok. 

c. Persiapan Sebelum Memulai Jigsaw II 

Persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran dengan model Jigsaw II menurut Slavin (2008: 238) 

antara lain: “1) materi; 2) membagi siswa ke dalam tim; 3) membagi 

siswa ke dalam kelompok ahli; 4) penentuan skor awal pertama”.  

1) Materi 

Langkah-langkah untuk membuat materi Jigsaw II adalah:  

a) Memilih salah satu atau dua bab, cerita, atau unit-unit lainnya. 

Masing-masing mencakup materi untuk dua atau tiga hari 

b) Membuat lembar ahli untuk tiap unit. Lembar ini digunakan 

siswa untuk menentukan tim ahli yang berfungsi untuk 

memfokuskan materi saat membaca. Lembar ini berisi topik 

yang menjadi inti dari unit pembelajaran. 

c) Membuat kuis, tes berupa esai, atau bentuk penilaian lainnya 

untuk tiap unit. Kuis tersebut harus berisi paling sedikit 

delapan pertanyaan, dua untuk tiap topik atau beberapa soal 

yang  jumlahnya kelipatan empat, supaya ada jumlah soal yang 

seimbang untuk tiap topik. 
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d) Gunakan skema diskusi (sebagai opsi). Skema diskusi untuk 

tiap topik dapat membantu mengarahkan diskusi dalam 

kelompok-kelompok ahli. 

2) Membagi siswa ke dalam tim 

Membagi para siswa ke dalam tim heterogen yang terdiri 

dari empat sampai lima anggota. Siswa kelas IV SD Negeri 3 

Lesmana berjumlah 35. Siswa dibagi ke dalam 7 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

3) Membagi siswa ke dalam kelompok ahli 

Guru harus mempunyai dua kelompok ahli untuk tiap topik, 

apabila dalam suatu kelas mempunyai lebih dari dua puluh empat 

siswa, supaya dalam tiap kelompok ahli terdapat tidak lebih dari 

enam siswa, kelompok ahli yang jumlahnya lebih dari enam 

berpotensi untuk tidak maksimal. Siswa kelas IV SD Negeri 3 

Lesmana berjumlah 35 siswa dibagi menjadi 7 kelompok sehingga 

mempunyai dua kelompok ahli tiap topiknya. 

4) Penentuan skor awal pertama 

Berikan skor awal pertama siswa persis seperti dalam 

STAD. Gunakan lembar skor kuis untuk mencatat skor-skor 

tersebut. Skor pertama diperoleh menggunakan pretest atau dapat 

menggunakan data nilai awal siswa. 
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d. Jadwal Kegiatan Jigsaw II 

Jadwal kegiatan Jigsaw II yang dikemukakan Slavin (2008: 241) 

terdiri dari beberapa kegiatan pengajaran, yaitu 1) membaca; 2) diskusi 

kelompok; 3) laporan tim; 4) tes; 5) rekognisi tim. 

1) Siswa dibagi kedalam kelompok asal, para siswa menerima topik 

ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan 

informasi. 

2) Diskusi kelompok-ahli. Siswa dibagi ke dalam kelompok ahli. 

Siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk 

mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. 

3) Laporan tim. Para ahli kembali ke dalam kelompok asal masing-

masing untuk mengajari topik-topik yang telah dipelajari kepada 

teman satu timnya. 

4) Tes. Siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup 

semua topik setelah siswa saling mengajari topik yang telah 

dipelajari kepada teman satu kelompoknya. 

5) Rekognisi tim. Skor tim dihitung seperti dalam STAD.  

e. Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok dilakukan dalam dua tahap perhitungan 

yaitu: 

1) Menghitung Skor Kemajuan Individu dan Kelompok Tim 

Penghitungan skor kemajuan siswa dilakukan setelah kuis 

dilaksanakan. Tentukan terlebih dahulu skor awal, setelah itu 
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barulah menghitung poin kemajuan individu dan tim. Tujuan dari 

dihitungnya skor kemajuan ini adalah untuk memungkinkan semua 

siswa memberikan poin maksimum bagi kelompoknya, dan 

menimbulkan motivasi siswa untuk melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. Perhitungan skor perkembangan individu menurut 

Slavin (2008: 159) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

No Skor kuis Poin Kemajuan 

1 

2 

3 

 

4 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 

10-1 poin dibawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin diatas skor 

awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas 

dari skor awal)  

5 

10 

20 

 

30 

30 

 

 

2) Merekognisi Prestasi Tim 

Pemberikan skor tim, dapat dilihat dari catatan poin 

kemajuan setiap siswa. Poin kemajuan dihitung secara 

keseluruhan, hasilnya dibagi jumlah siswa. Ada tiga 

penghargaan yang diberikan terhadap kelompok yang 

berprestasi. Penghargaan belajar kelompok menurut Slavin 

(2008: 160) dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 Penghargaan belajar kelompok 

Kriteria (rata-rata) Penghargaan 

25 

20 

15 

TIM SUPER 

TIM SANGAT BAIK 

TIM BAIK 
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B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang  diuraikan oleh Oviyana I Wyn, dkk (2015: 

[onine]) dengan judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw II Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD”. Hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan penggunaan metode 

kooperatif learning tipe Jigsaw II kelompok siswa yang belajar mengikuti 

model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dan kelompok siswa yang 

belajar mengikuti pembelajaran konvensional. Kelompok siswa yang belajar 

mengikuti model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II menunjukkan hasil 

belajar IPA lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar 

mengikuti pembelajaran konvensional. Ada pengaruh yang signifikan dari 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas VI di Gugus Ubud Kabupaten Gianyar. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Wyn Oviana merupakan jenis 

penelitian eksperimen. Penelitian dilakukan kepada seluruh siswa kelas VI SD 

di gugus Ubud Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014 yang 

berjumlah 128 siswa. Jumlah SD di gugus Ubud Kabupaten Gianyar adalah 5 

SD. Penelitian dilakukan kepada 2 SD, yaitu sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pemilihan kelas dilakukan dengan teknik random kelas. Kelas kontrol 

akan belajar dengan Model Pembelajaran Konvensional (MPK) dan kelas 

eksperimen akan belajar dengan Model Pembelajaran Jigsaw II. SD Negeri 4 

Ubud menjadi kelas eksperimen, yang artinya akan belajar dengan Model 

Upaya Meningkatkan Hasil..., Nur Laeli Hidayah, FKIP, UMP, 2016



 

 

27 

Pembelajaran Jigsaw II. Sedangkan SD Negeri 5 Ubud menjadi kelas kontrol, 

yang artinya akan belajar dengan Model Pembelajaran Konvensional (MPK). 

Penelitian yang dilakukan oleh Jamidar dengan judul Implementasi 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VIII B SMPN 2 Sirenja Pada Materi Teorema Pythagoras 

dalam kesimpulannya menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan menumbuhkan minat 

siswa untuk belajar matematika. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II 

juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII B SMPN 2 Sirenja. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan pada satu kelas. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Lesmana yang berjumlah 35 orang. Kelas IV merupakan kelas yang 

dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu yang akan belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II. Penelitian yang  saya dan I Wyn 

Oviana lakukan yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPS di SD Negeri 3 Lesmana masih mengalami kendala. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas IV ditemukan masalah-

masalah dalam pembelajaran IPS. Masalah-masalah yang ditemukan yaitu 

bahwa siswa merasa bosan dan jenuh dengan pelajaran IPS karena sifatnya 

hafalan. Penyampaian materi pembelajaran dengan cakupan materi yang 

cukup banyak menyebabkan guru terlalu banyak menggunakan metode 
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ceramah sehingga siswa merasa bosan dan kurang aktif. Guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk mencipatakan 

pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak lagi merasa bosan an aktif 

pada saat pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dipilih 

sebagai model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II pada pembelajaran IPS diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Lesmana. Perbaikan pembelajaran akan dilakukan 

menggunakan daur siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Kerangka berpikir secara garis besar dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

Kondisi awal 
Guru belum 

menggunkan model 

pembelajaran Jigsaw II. 

Siswa merasa bosan, 

jenuh dan hasil belajar 

masih rendah 

 

Tindakan 
Guru 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Jigsaw II 

Siklus I 

Siklus II 

Kondisi akhir 

Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS kelas IV SD Negeri 3 Lesmana 

Upaya Meningkatkan Hasil..., Nur Laeli Hidayah, FKIP, UMP, 2016



 

 

29 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diambil hipotesis 

tindakan berupa: 

1. Penggunaan pembelajaran model Jigsaw II dapat meningkatkan hasil 

belajar pada ranah kognitif pada mata pelajaran IPS materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 

2. Penggunaan pembelajaran model Jigsaw II dapat meningkatkan hasil 

belajar pada ranah afektif pada mata pelajaran IPS materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 

3. Penggunaan pembelajaran model Jigsaw II dapat meningkatkan hasil 

belajar pada ranah psikomotor pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 
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