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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Model Kooperatif Tipe Jigsaw II 

  Pembelajaran yang berkualitas memerlukan rencana pembelajaran 

yang baik, salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan mata pelajaran. Guru dapat memilih berbagai jenis model dalam 

pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw II. Menurut Slavin (2009:237) dalam 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 

atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian masing-

masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua anak selesai 

membaca, siswa-siswa dari tim yang berbeda yang mempunyai fokus topik 

yang sama bertemu dalam “kelompok ahli” untuk mendiskusikan topik 

mereka sekitar tiga puluh menit. Para ahli tersebut kemudian kembali 

kepada tim mereka dan secara bergantian mengajari teman satu timnya 

mengenai topik mereka. Yang terakhir adalah, para siswa menerima 

penilaian yang mencakup seluruh topik, dan skor kuis akan menjadi skor 

tim, seperti dalam STAD.  
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  Untuk membuat materi Jigsaw II, ikuti langkah-langkah berikut: 

a. Pilihlah satu atau dua bab, cerita, atau unit-unit lainnya, yang masing-

masing mencakup materi untuk dua atau tiga hari. Jika para siswa akan 

membacanya di kelas, materi yang dipilih haruslah membutuhkan 

waktu tidak lebih dari setengah jam untuk membacanya; jika bacaan 

tersebut akan dijadikan tugas untuk dibaca dirumah, maka pilihannya 

boleh lebih panjang. 

b. Buatlah sebuah lembar ahli untuk tiap unit. Lembar ini akan 

mengatakan kepada siswa di mana mereka perlu berkonsentrasi saat 

membaca, dan dengan kelompok ahli yang akan bekerja. Lembar ini 

berisi empat topik yang menjadi inti dari unit pembelajaran. 

c. Buatlah 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 

(dua belas, enam belas, dua puluh, dan seterusnya), supaya ada jumlah 

soal yang seimbang untuk tiap topik. 

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

dapat membantu mengarahkan diskusi dalam kelompok-kelompok 

ahli. Skema semacam ini memperlihatkan daftar poin-poin yang harus 

dipertimbangkan para siswa dalam diskusi topik mereka. 
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  Menurut Slavin (2009:241) model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw II terdiri atas siklus regular dari kegiatan-kegiatan pengajaran: 

a. Membaca: Para siswa menerima topik ahli dan membaca materi yang 

diminta untuk menemukan informasi. Kegiatan pertama dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II adalah mendistribusikan teks 

dan topik ahli, membagikan tiap topik kepada masing-masing siswa, 

dan selanjutnya membaca. 

b. Diskusi kelompok-ahli: Para siswa dengan keahlian yang sama 

bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. 

Tunjuklah seorang pemimpin diskusi  untuk tiap kelompok untuk 

memoderatori diskusi. Para siswa yang sudah pernah mencoba untuk 

menemukan informasi tentang topik mereka dari teks-teks yang 

dibagikan kepada mereka, dan mereka harus berbagi infomasi tersebut 

dengan kelompoknya. 

c. Laporan tim: Para ahli kembali ke dalam kelompok mereka masing-

masing untuk mengajari topik-topik mereka kepada teman satu timnya. 

Mereka harus mengambil waktu sekitar lima menit untuk mengulang 

kembali semua yang telah mereka pelajari mengenai topik mereka dari 

bacaan mereka dan dari diskusi dalam kelompok ahli. Apabila dua tim 

memiliki topik yang sama, maka mereka harus melakukan presentasi 

bersama.  

d. Tes: Para siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup 

semua topik. 
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e. Rekognisi tim: Skor tim dihitung seperti dalam STAD. 

Gagasan utama: Menghitung skor kemajuan individual dan skor tim 

dan memberikan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya.  

  Para siswa mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan 

tingkat di mana skor kuis mereka (persentase yang benar) melampaui 

skor awal mereka: 

Tabel 2.1 Peraturan skor kemajuan 

Skor kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10-1 poin di bawah skor awal 10 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awl) 30 

 

Tiga macam tingkatan penghargaan didasarkan pada rata-rata skor tim, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria jenis penghargaan 

Kriteria (Rata-rata tim) Penghargaan 

15-19 TIM BAIK 

20-24 TIM SANGAT BAIK 

25-30 TIM SUPER 

 

  Menurut Ibrahim dalam Majid (2013:184), mengemukakan model 

kooperatif tipe jigsaw memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya 

kelebihannya adalah: 

a. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan siswa lain 

b. Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Nur Rohmah Aghisna, FKIP, UMP, 2016



 

 

 

10 

c. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya 

d. Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif 

e. Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain 

Sedangkan kekurangannya adalah: 

a. Membutuhkan waktu yang lama 

b. Siswa yang  pandai cenderung tidak  mau disatukan dengan temannya 

yang kurang pandai, dan yang kurang pandai pun merasa minder 

apabila digabungkan dengan  temannya yang pandai, walaupun lama 

kelamaan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. 

 Model kooperatif tipe jigsaw II merupakan model pembelajaran 

secara berkelompok yang mempunyai ciri-ciri adanya kelompok ahli dan 

kelompok asal.  model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II menuntut 

siswa bekerja sama dalam memahami pelajaran karena setiap siswa 

mempunyai kesempatan untuk menjadi kelompok ahli, namun 

penggunaan model koperatif tipe  jigsaw II membutuhkan waktu yang 

lama. 

2. Metode Eksperimen 

  Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya memerlukan model 

pembelajaran yang sesuai tetapi juga membutuhkan metode yang sesuai 

dengan mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari. Metode 

eksperimen merupakan salah satu contoh metode yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran IPA. Menurut Roestiyah (2008:80) penggunaan 

metode eksperimen mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan 
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menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Penggunaan teknik 

eksperimen agar efisien dan efektif, perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka 

jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap 

siswa. 

b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang 

meyakinkan, atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka 

kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan 

bersih. 

c. Kemudian dalam eksperimen siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam 

mengamati proses percobaan, maka perlu adanya waktu yang cukup 

lama; sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari teori 

yang dipelajari itu. 

d. Siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih; maka 

perlu diberi petunjuk yang jelas, sebab mereka disamping memperoleh 

pengetahuan, pengalaman serta ketrampilan, juga kematangan jiwa 

dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih obyek 

eksperimen itu. 

e. Perlu dimengerti, bahwa tidak semua masalah bisa dieksperimenkan, 

seperti masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial 

dan keyakinan manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya 
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suatu alat, sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena 

alatnya belum ada. 

Menurut Verma dan Verma (2004:43) main  characteristics 

experimental method my be summarised below: 

a. Experimental method in social sciences  is a method of testing 

hypothesis. 

b. By experimental method the researcher tries to isolate complex 

social phenomena. 

c. In experimental method we see the effect of a variable keeping 

other things equal. 

d. It helps us in scientific study of relationships between cause 

and effect. 

e. This approach to social research resembles scientific method 

so far as model building and formulation of relantionships 

among variable is concerned. 

f. This method has increased accuracy in prediction of social 

behaviour. 

  Menurut Roestiyah (2008:82) teknik eksperimen kerap kali 

digunakan karena memiliki keunggulan, diantaranya ialah: 

a. Eksperimen melatih siswa menggunakan metode ilmiah dalam 

menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah percaya pada 

sesuatu yang belum pasti kebenarannya, dan tidak mudah percaya pula 

kata orang, sebelum ia membuktikan kebenarannya. 

b. Mereka lebih aktif berpikir dan berbuat; hal mana itu sangat 

dikehendaki oleh kegiatan mengajar belajar yang modern, di mana 

siswa lebih banyak aktif belajar sendiri dengan bimbingan guru. 

c. Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen di samping 

memperoleh ilmu pengetahuan; juga menemukan pengalamana praktis 

serta ketrampilan dalam menggunakan alat-alat percobaan. 
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d. Melalui eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran sesuatu 

teori, sehingga akan mengubah sikap mereka yang tahayul, ialah 

peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. 

  Menurut Sagala (2010:221) metode eksperimen mengandung 

beberapa kelemahan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan metode ini sering memerlukan berbagai fasilitas 

peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah. 

b. Setiap eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan 

karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada diluar 

jangkauan kemampuan atau pengendalian. 

c. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan 

dan bahan mutakhir. 

 Cara mengatasi kelemahan-kelemahan metode eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

a. Hendaknya guru menerangkan sejelas-jelasnya tentang hasil yang 

ingin dicapai sehingga ia mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijawab dengan eksperimen. 

b. Hendaknya guru membicarakan bersama-sama dengan siswa tentang 

langkah yang dianggap baik untuk memecahkan masalah dalam 

eksperimen, serta bahan-bahan yang diperlukan, variabel yang perlu 

dikontrol dan hal-hal yang perlu dicatat.  

c. Guru menolong siswa untuk memperoleh bahan-bahan yang 

diperlukan. 
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d. Guru perlu merangsang agar setelah eksperimen berakhir, ia 

membanding-bandingkan hasilnya dengan hasil eksperimen orang 

lain dan mendiskusikannya bila ada perbedaan-perbedaan atau 

kekeliruan-kekeliruan. 

  Metode eksperimen merupakan kegiatan percobaan untuk 

menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi siswa 

dengan tujuan siswa berlatih berpikir secara ilmiah. Metode eksperimen 

membuat siswa lebih sering berpikir dan berbuat sehingga siswa tidak 

hanya belajar tetapi juga mempunyai pengalaman yang menarik. 

Eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan sehingga 

guru perlu menjelaskan tentang hasil yang ingin dicapai sehingga siswa 

mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dengan 

eksperimen. 

3. Tanggung Jawab 

  Pendidikan karakter diperlukan dalam pendidikan di Indonesia. 

Ada 18 jenis karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik. 

Tanggung jawab merupakan salah satu jenis pendidikan karakter yang 

wajib ditanamkan kepada peserta didik. Menurut Mulyasa (2014:147) 

indikator perilaku tanggung jawab adalah: 

a. Melaksanakan kewajiban 

b. Melaksanakan tugas sesuai kemampuan 

c. Menaati tata tertib sekolah 

d. Memelihara fasilitas sekolah 
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e. Menjaga kebersihan lingkungan 

  Menururt Mustari (2014:19) bertanggung jawab adalah sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan.   

Tanggung jawab yang harus ada pada manusia adalah: 

a. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan 

dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur dan memohon petunjuk. 

Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam 

Semesta. Tak ada seorang pun manusia yang lepas bebas dari tanggung 

jawab, kecuali orang itu gila atau anak-anak. 

b. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan 

dan perlakuan kejam dari mana pun datangnya. 

c. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam 

mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersikap kekurangan 

ekonomi. 

d. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga. 

e. Tanggung sosial kepada masyarakat sekitar 

f. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan 

menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap nilai-

nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang 

berguna dan mana yang merugikan kita. 
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g. Tanggung jawab memelihara hidup dan kehidupan, termasuk 

kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran. 

   Menurut Mustari (2014:22) bertanggung jawab berarti 

melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, berani menanggung 

konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah lakunya. Dari sini timbul 

indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri seseorang yang bertanggung 

jawab. Ciri-ciri tersebut diantaranya ialah: 

a. Memilih jalan lurus 

b. Selalu memajukan diri sendiri  

c. Menjaga kehormatan diri 

d. Selalu waspada 

e. Memiliki komitmen pada tugas  

f. Melakukan tugas dengan standar yang terbaik 

g. Mengakui semua perbuatannya 

h. Menepati janji 

i. Berani menanggung risiko atas tindakan dan ucapannya 

  Menurut Kurniawan (2014:158) agar guru dapat mengajari 

tanggung jawab secara lebih efektif dan efisien kepada peserta didiknya, 

guru dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Memberi pengertian kepada peserta didik apa itu tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah sikap ketika kita harus bersedia menerima 

akibat dari apa yang pernah kita perbuat. Kita dapat menyampaikan 

pengertian-pengertian tersebut dengan bahasa yang sekiranya 
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dimengerti oleh peserta didik. Selain itu, pengertian-pengertian tersebut 

akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika disertai dengan 

contoh atau praktik langsung. 

b. Perlu adanya pembagian tanggung jawab peserta didik satu dengan 

yang lain. Batas-batas dan aturan-aturannya pun harus jelas dan tegas 

agar peserta didik lebih mudah diarahkan. Misalnya, dengan adanya 

pembagian tugas piket membersihkan kelas. Pembagian tugas piket ini 

dapat melalui musyawarah atau rapat kelas yang didampingi langsung 

oleh ketua kelas: siapa yang bertugas merapikan meja, siapa yang 

bertugas mengambil dan menyiapkan kapur, penghapus dan sebagainya. 

Hasil keputusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga 

kelas. Apabila ada yang melanggar mereka akan nelaksanakan sanksi 

tersebut secara konsekuen, penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

c. Mulailah memberikan pelajaran kepada peserta didik tentang rasa 

tanggung jawab mulai dari hal-hal kecil, seperti usahakan peserta didik 

selalu membereskan kursi meja tempat ia duduk sebelum meninggalkan 

ruangan kelas ketika jam pelajaran selesai, atau juga dengan cara 

membiasakan buang sampah pada tempatnya. Mengajarkan minta maaf 

merupakan salah satu bentuk pengajaran rasa tanggung jawab kepada 

peserta didik. 

  Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan 

bersungguh-sungguh serta berani untuk menerima resiko atas sikap, 

perilaku dan perkataan yang telah dilakukan. Tanggung jawab manusia 
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yang utama adalah tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan 

kehidupan. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah selalu berani 

menerima resiko atas perbuatannya, menepati janji dan selalu waspada. 

Sikap tanggung jawab harus ditanamkan sejak kecil baik di rumah maupun 

di sekolah. Cara melatih sikap tanggung jawab di sekolah yang pertama 

guru menjelaskan arti tanggung jawab terlebih dahulu, kemudian 

memberikan tugas tanggung jawab kepada siswa dengan aturan yang jelas. 

4. Prestasi Belajar 

  Menurut Arifin (2011:12) prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang 

rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang 

dan kemampuan masing-masing. Menurut Mulyasa (2014:189) prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan 

belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. 

  Menurut Arifin (2011:12) prestasi belajar mempunyai beberapa 

fungsi utama, antara lain: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia”. 
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c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Asumsi adalah kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan peserta didik di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum 

yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus 

utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 

 Menurut Mulyasa (2014:191) untuk meningkatkan prestasi belajar, 

perlu didalami faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal 

maupun eksternal. 

a. Faktor Internal 

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor diri (internal), 

baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta usaha yang 
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dilakukannya. Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi jasmani atau 

fisik seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kondisi jasmani pada umumnya dan kondisi yang berkaitan dengan 

fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca indera, sedangkan 

faktor psikologis, berasal dari dalam diri seseorang seperti intelegensi, 

minat, sikap, waktu dan kesempatan. 

1) Intelegensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Intelegensi merupakan 

dasar potensial bagi pencapaian hasil belajar, artinya hasil belajar 

yang dicapai akan bergantung pada tingkat intelegensi, dan hasil 

belajar yang dicapai tidak akan melebihi tingkat intelegensinya. 

Semaki tinggi tingkat intelegensi, makin tinggi pula kemungkinan 

tingkat hasil belajar yang dapat dicapai. Jika intelegensinya 

rendah, maka kecenderungan hasil yang dicapainyapun rendah.  

2) Minat (interest), yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena itu, 

minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam mata 

pelajaran tertentu. Umpamanya, seorang peserta didik yang 

menaruh minat besar terhadap kesenian akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak daripada yang lain. Pemusatan 

perhatian yang intensif tersebut memungkinkan peserta didik 

untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan. 
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3) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa 

kecenderungan untuk bereaksi atau merespon (respon tendency) 

dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek orang, barang, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

4) Waktu dan kesempatan 

Waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda 

sehingga akan berpengaruh terhadap perbedaan kemampuan 

peserta didik. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki 

banyak waktu dan kesempatan untuk belajar cenderung memiliki 

prestasi yang tinggi daripada yang hanya memiliki sedikit waktu 

dan kesempatan untuk belajar. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor sosial 

a) Lingkungan Keluarga 

b) Sekolah 

c) Teman dan Masyarakat 

2) Faktor non-sosial 

a) Keadaan rumah 

b) Ruang belajar 

c) Fasilitas belajar 

d) Buku-buku sumber 
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 Menurut Mulyasa (2014:198) untuk melancarkan belajar, dan 

meningkatkan prestasi belajar, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan: 

a. Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar 

peserta didik yang kurang paham dapat diberitahu oleh peserta didik 

yang telah paham dan peserta didik yang telah paham karena 

menerangkan kepada temannya menjadi lebih menguasai. 

b. Semua pekerjaan dan latihan yang diberikan oleh guru hendaknya 

dikerjakan segera dan sebaik-baiknya, ingat maksud guru memberi 

tugas-tugas tersebut adalah untuk latihan ekspresi dan latihan 

ekspresi adalah cara terbaik untuk penguasaan ilmu/kecakapan. 

c. Mengesampingkan perasaan negatif dalam membahas atau berdebat 

mengenai suatu masalah/pekerjaan. Karena perasaan negatif dapat 

menghambat ekspresi dan menghambat serta mengurangi kejernihan 

pikiran. 

d. Rajin membaca buku/majalah yang bersangkutan dengan pelajaran. 

Dengan banyak membaca, maka batas pandangan mengenai suatu 

pelajaran akan tambah jauh dan luas. 

e. Berusaha melengkapi dan merawat dengan baik alat-alat belajar (alat 

tulis dan sebagainya). Hal ini kelihatannya soal sepele tetapi alat-alat 

yang tidak lengkap atau tidak baik akan mengganggu belajar. 

f. Selalu menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik, tidur 

teratur, makan bergizi serta cukup istirahat. 
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g. Waktu rekreasi gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

h. Untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian harus melakukan 

persiapan minimal seminggu sebelum ujian berlangsung.  

 Prestasi belajar adalah hasil dari belajar seseoramg yang dapat 

menjadi pendorong untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mutu 

pendidikan. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi intelegensi, minat, 

sikap, waktu dan kesempatan. Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial 

dan faktor non-sosial. 

5. Materi Mata Pelajaran IPA 

 Pada penelitian ini, materi yang akan digunakan yaitu pesawat 

sederhana pada kelas V semester II Standar Kompetensi 5 dan 

Kompetensi Dasar 5.2 

SK 5.  Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta   

fungsinya 

KD 5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat 

pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat 

a. Pengertian Pesawat Sederhana 

  Semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan 

manusia disebut pesawat. Kesederhanaan dalam penggunaannya 

menyebabkan alat-alat tersebut terkenal dengan sebutan pesawat 
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sederhana. Menurut Azmiyawati (2008:98) pesawat adalah alat-alat 

yang dapat memudahkan manusia. 

b. Jenis-jenis pesawat sederhana 

Menurut Sulistyanto (2008:110) pesawat sederhana dikelompokkan 

menjadi empat jenis yaitu tuas, bidang  miring, katrol dan roda 

berporos. 

1) Pengungkit/tuas 

Banyak peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit di 

sekitar kita. Contohnya gunting dan pemotong kuku. Berdasarkan 

letak beban, kuasa, dan penumpunya, pengungkit dibedakan 

menjadi tiga golongan sebagai berikut. 

a) Pengungkit golongan satu 

Pada pengungkit golongan I, letak titik tumpu berada di 

antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini di 

antaranya adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan alat 

pencabut paku, tang. 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:111) 

Gambar 2.1 Jungkat jungkit merupakan pengungkit golongan 

       pertama 

 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Nur Rohmah Aghisna, FKIP, UMP, 2016



 

 

 

25 

b) Pengungkit golongan kedua 

Pada pengungkit golongan II, letak beban di antara titik 

tumpu dan kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini di 

antaranya adalah gerobak beroda satu, alat pemotong kertas, 

dan alat pemecah kemiri, pembuka tutup botol.  

Perhatikan letak titik tumpu (TT), beban (B), dan kuasa (K) 

pada gambar! 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:112) 

Gambar 2.2 Letak titik tumpu, beban, dan kuasa pada gerobak roda satu. 

c) Pengungkit golongan ketiga 

Pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak di antara 

titk tumpu dan beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah 

sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Coba 

perhatikan letak titik tumpu, beban dan kuasa pada gambar 

berikut! 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:112) 

Gambar 2.3 Sekop adalah contoh golongan ketiga 
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2) Bidang miring 

Tangga merupakan salah satu jenis bidang miring. Jika memanjat 

pohon secara langsung, beban tubuh kita akan tertumpu pada 

tangan dan kaki. Namun, bila memakai tangga, beban tubuh akan 

ditahan oleh anak tangga yang kita injak. Itulah sebabnya seolah-

olah pekerjaan kita terasa lebih ringan. Bidang miring memiliki 

keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang 

lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun demikian, 

bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang di 

tempuh untuk memindah-kan benda menjadi lebih jauh. Prinsip 

kerja bidang miring juga dapat kamu temukan pada beberapa 

perkakas, contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, dan sekrup. 

Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang 

bergerak adalah alatnya. 

3) Katrol 

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya 

pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. 

Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit 

karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol 

digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan 

katrol majemuk. 
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Ada beberapa jenis katrol sebagai berikut: 

a. Katrol tetap : katrol yang tidak berubah posisinya ketika 

digunakan untuk memindahkan benda. 

 

 

 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:117) 

Gambar 2.4 Katrol pada tiang bendera 

b. Katrol bebas : katrol yang berubah posisinya ketika digunakan 

untuk memindahkan benda. Salah satu ujung tali diikat pada 

tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik maka katrol 

akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat 

pengangkat peti kemas di pelabuhan. 

 

 

 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:118) 

Gambar 2.5 katrol bebas 

c. Katrol majemuk: katrol yang terdiri dari lebih dari satu katrol 

yang disusun berjajar. Katrol majemuk merupakan perpaduan 

dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini 
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dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban 

dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan 

pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya 

ditarik maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol 

bebas ke atas. 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:118) 

Gambar 2.6 katrol majemuk 

4) Roda berporos 

Roda berporos merupakan roda yang di dihubungkan dengan 

sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos 

merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak 

ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda 

sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. 

 

 

 

Sumber: Sulistyanto (2008:119) 

  Gambar 2.7 Roda berporos pada sepeda 
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  Pesawat sederhana merupakan jenis-jenis alat yang 

memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 

empat yaitu pengungkit/tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. 

Pengungkit dibagi menjadi tiga yaitu pengungkit golongan satu, 

pengungkit golongan kedua dan pengungkit golongan ketiga. Ada 

beberapa jenis katrol diantaranya adalah katrol tetap, katrol bebas, 

katrol majemuk. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nani Ernawati dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS 

melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Kelas V SD Negeri 

01 Bedana Kabupaten Banjarnegar. Berdasarkan data hasil penelitian 

terdapat peningkatan hasil belajar IPS. Keterampilan guru mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya, skor keterampilan guru pada siklus I 

adalah 2,6 dengan kriteria baik, rata – rata keterampilan guru pada siklus II 

adalah 2,8 dengan kriteria baik dan rata – rata keterampilan guru pada 

siklus III adalah 3,4 dengan kriteria sangat baik. Hasil rata – rata aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 17,55 dengan kriteria cukup, rata – rata aktivitas 

siswa pada siklus II adalah 20,59 dengan kriteria baik, dan rata – rata 

aktivitas siswa pada siklus III adalah 27,40 dengan kriteria sangat baik. 

Persentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu 

pada siklus I persentase ketuntasan belajar mencapai 67,9%. Pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu 74,07% dan pada siklus III persentase 

ketuntasan belajar mencapai 92,5%. 
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2. S. Chelsi Yuliana, Surahman, Maman Dan Sasmiati dalam jurnal 

artikelnya yang berjudul  Pengaruh Metode Eksperimen Terhadap 

Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IV yang tersedia dalam skripsi jurnal 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Hasil 

rerata nilai prestasi belajar IPA pada kelompok kontrol adalah sebesar 

55,38 dan kelompok ekperimen adalah sebesar 72,88. Sehingga rata-rata 

nilai prestasi IPA kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol.  

3. Berdasarkan penelitian Putri Nilam Cendani (2015) mahasiswa Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang 

berjudul Pengaruh Metode Eksperimen dengan Media Plastisin dan 

Permainan BINGO terhadap Hasil Belajar IPA Materi Struktur Bumi Di 

Kelas V SD Negeri 1 Karangnanas dengan hasil penelitian metode 

eksperimen berpengaruh terhadap aspek kognitif yang ditunjukan dengan 

nilai rata-rata kelas eksperimen 76,62 lebih besar dari kelas kontrol 70,71 

4. Van Dat Tran dalam jurnal artikelnya yang berjudul The Effects of Jigsaw 

Learning on Students’ Attitudes in a Vietnamese Higher Education 

Classroom mengemukakan bahwa students in the experimental group (N 

= 40), who perceived their instruction as more cooperative and more 

student-centered, had significantly greater improvement on both 

achievement and retention measures than did the students in the control 

group (N = 40). ” Pengaruh pembelajaran Jigsaw  terhadap sikap siswa 

dalam pendidikan siswa di Vietnam kelas tinggi mengemukakan bahwa 
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pada kelompok eksperimen (N = 40), lebih kooperatif dan lebih berpusat 

pada siswa, memiliki peningkatan signifikan lebih besar pada prestasi dan 

tingkah laku dari pada siswa kelompok kontrol (N = 40).” 

  Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka diadakan penelitian 

quasi eksperimental yaitu perpaduan metode kooperatif tipe jigsaw 

dengan metode eksperimen diharapkan mampu meningkatkan prestasi 

dan tanggung jawab siswa dalam mata pelajaran IPA. 

C. Kerangka Berpikir 

 Salah satu masalah umum pembelajaran IPA adalah pemilihan model 

dan metode pembelajaran IPA yang masih berpusat pada guru sehingga siswa 

kurang aktif dalam berpikir dan berbuat. Diharapkan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II demgan metode eskperimen 

mampu meningkatkan prestasi dan tanggung jawab siswa dalam mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana. Pengumpulan data untuk hasil 

prestasi siswa menggunakan tes tertulis berupa uraian dan pengumpulan data 

untuk rasa tanggung jawab menggunakan angket pilihan. Pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan metode eksperimen terhadap 

rasa tanggung jawab dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA dapat 

diketahui melalui analisis data.   

 

 

 

 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Nur Rohmah Aghisna, FKIP, UMP, 2016



 

 

 

32 

Hal ini dapat dirumuskan dengan skema gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Penelitian 

D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan 

metode eksperimen terhadap rasa tanggung jawab siswa pada mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD 

2. Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan 

metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD 
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- Prestasi belajar 
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Analisis Data 

Soal Angket 

1. Validitas 
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Soal Posttest 

1. Validitas 

2. Reliabilitas 

3. Taraf Kesukaran 

4. Daya Pembeda 
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