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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia 

yang tak pernah bisa ditinggalkan. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan 

dan proses aktivitas yang disengaja ini merupakan gejala masyarakat 

ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya membentuk, 

mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana dicita-citakan 

masyarakat. Pendidikan bukan mengubah perilaku justru memperkuat 

perilaku dari kebiasaan yang memang identik dengan watak dan 

karater. Karakter menurut Fitri (2012: 20) adalah sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau 

sekelompok orang. Pengertian tersebut menjadi acuan bahwa karakter 

dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang dimiliki seseorang yang 

membedakannya dengan orang lain dan diwujudkan dalam perilakunya 

sehari-hari. Upaya pembentukan karakter yaitu dengan adanya 

pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha 

yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Pendidikan 

karakter menurut Daryanto dan Suryatri (2013: 43) adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter 
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peserta didik. Senada dengan pendapat Daryanto mengenai pendidikan 

karakter, Samani (2012: 45) menggunakan istilah pendidikan karakter 

sebagai proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, 

rasa, dan karsa. 

Pengertian Daryanto dan Samani tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu proses transformasi 

pembelajaran nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh-kembangkan 

dalam diri siswa agar menjadi manusia seutuhnya. Dengan demikian 

pendidikan karakter sangat memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran di sekolah karena pendidikan karekter merupakan 

pondasi bagi siswa untuk menjadi pelajar yang memiliki karakter atau 

watak yang baik, dalam hal tersebut tentu saja berkaitan dengan 

prestasi belajar siswa karena apabila siswa dalam sekolah tersebut 

memilki karakter yang baik tentu saja prestasi belajar siswa akan 

menjadi lebih baik bahkan meningkat. 

1) Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memiliki beberapa tujuan, menurut 

Kesuma (2011: 9) tujuan pendidikan karakter adalah sebagai 

berikut: 

a) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan 

yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 
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kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

b) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh 

sekolah. 

c) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga 

dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 

pendidikan karakter secara bersama. 

 

b. Pengertian Disiplin 

Memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

penulis memilih nilai karakter tentang disiplin. Disiplin pada dasarnya 

merupakan kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh 

diri sendiri maupun diluar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, 

masyarakat, bernegara maupun bermasyarakat. Menurut Daryanto dan 

Suryatri (2013: 49) disiplin juga merujuk pada kebebasan individu 

untuk tidak bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat 

keputusan, tujuan, melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun 

emosi, sesuai dengan prinsip yang diyakini dari aturan moral yang 

dianut. 

Rasa disiplin lebih ada pada diri sendiri, disiplin diri merujuk 

pada latihan yang membuat orang merelakan dirinya untuk 

melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan pola perilaku tertentu, 

walaupun dirinya sedang dalam keadaan malas. Maka menurut Mustari 

(2014: 36) disiplin diri adalah penundukan diri untuk mengatasi hasrat-

hasrat yang mendasar. Disipilin diri biasanya artinya sama dengan 

“kontrol diri”. 
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c. Indikator Disiplin  

Disiplin yaitu tindakan yang menunjukan adanya kepatuhan, 

ketertiban terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berikut ini 

indikator disiplin menurut Kementrian Pendidikan Nasional (2011: 25) 

yaitu :  

1) Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 

2) Saling menjaga antar teman agar semua tugas-tugas kelas 

semua terlaksana dengan baik. 

3) Selalu mengajak teman menjaga ketertiban kelas. 

4) Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-

kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan. 

5) Berpakain sopan dan rapi. 

6) Mematuhi aturan sekolah. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Pengertian prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yakni 

prestasi dan belajar. Kata prestasi menurut Arifin (2013: 12) berasal 

dari Bahasa Belanda yaitu prestatie dan dalam Bahasa Indonesia 

menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Kata kedua adalah belajar, 

belajar menurut Slameto (2010: 2) 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. Pendapat Slameto senada 

dengan pendapat Susanto (2013: 4) yang mengartikan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 
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perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, 

maupun dalam bertindak. 

Prestasi belajar memiliki berbagai pengertian menurut pendapat 

para ahli. Prestasi belajar menurut Mulyasa (2014: 189) adalah hasil 

yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. 

Pendapat lain yang mengemukakan tentang pengertian prestasi belajar 

adalah Arifin (2013: 12), prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan. Beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam aspek pengetahuan. 

Uraian tentang prestasi belajar kemudian beberapa teori belajar 

menjelaskan pentingnya proses belajar seperti teori belajar 

kontruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget. Teori belajar 

kontruktivismePiaget (Rahayubi, 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 seseorang 

diperoleh bukan secara pasif melainkan melalui tindakan. 

Teori kontruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang 

belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar 

sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan 

strategi juga dinilai penting. Proses belajar, hasil belajar, dan strategi 

belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema pikir 
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seseorang. Demikian belajar menurut teori kontruktivisme bukanlah 

sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan 

sesuai pengalaman. 

Implikasi dari teori belajar kontruktivisme dalam pendidikan 

anak yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki 

kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang 

dihadapi, dalam memecahkan masalah sehari-hari biasanya dilakukan 

dengan cara belajar kelompok dan peserta didik diharapkan selalu aktif 

dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri  

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II ini sangat 

didukung dengan adanya teori belajar kontruktivisme Piaget karena 

dalam teori belajar kontruktivisme memiliki tujuan adanya motivasi 

untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri 

kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan 

pertanyaan dan mecari pertanyaan sendiri. Didukung dengan adanya 

pernyataan menurut Slavin (Baharuddin 2010: 128) cooperative 

learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontruktivisme cooperative learning yaitu 

strategi yang digunakan untuk proses belajar, di mana siswa akan lebih 

mudah menemukan secara komperhensif konsep-konsep yang sulit jika 

mereka mereka mendiskusikannya dengan siswa lain tentang problem 

yang dihadapi. 

Dari uraian di atas teori belajar kontruktivisme Piaget sangat 

mendukung model pembelajaran kooperatife tipe Jigsaw II karena 

adanya keterkaitan yang positif dalam proses pembelajaran, dan dapat 
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dilihat dari implikasi teori ini dengan model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw II di mana siswa akan menjadi aktif memecahkan permasalahan 

yang dihadapi bersama dalam kelompok kemudian siswa akan 

memiliki motivasi rasa tanggung jawab dalam belajar dan keberhasilan 

kelompok tersebut.  

b. Fungsi prestasi belajar  

Prestasi belajar menajdi sangat penting disimak karena prestasi 

belajar ini memiliki fungsi utama menurut (Arifin.2009: 12) yaitu : 

1) Prestasi belajar siswa sebagai indikator kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang rasa ingin tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi sebagai inovasi 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari 

suatu intitusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dikelompokan menjadi empat, yaitu 1) bahan atau materi yang 

dipelajari; 2) lingkungan; 3) faktor instrumental; 4) kondisi peserta 

didik. Faktor-faktor tersebut baik secara terpisah maupun bersama-

sama memberikan kontribusi tertentu terhadap prestasi belajar preserta 

didik. Demikian, untuk memahami dan mendongkrak atau 

meningkatkan prestasi belajar, perlu adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal dan eksternal menurut Mulyasa 

(2013: 190). 
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1) Faktor Internal  

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor diri 

(internal), baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta 

usaha yang 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, dan sikap. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor sosial menyangkut 

hubungan antar manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. 

Ke dalam faktor ini termasuk lingkungan keluarga, sekolah, teman 

dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan faktor non-sosial 

adalah faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial seperti 

lingkungan alam dan fisik; misalnya keadaan rumah, fasilitas 

belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya .  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

siswa di sekolah bersifat relatif, artinya dapat berubah setiap saat. 

Hal ini terjadi karena prestasi belajar siswa sangat berhubungan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor 
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tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. 

Kelemahan salah satu faktor dapat mempengaruhi keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Faktor internal dan eksternal di atas 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar yang dicapai. 

3. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

a.  Pengertian IPS  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Menurut Trianto (2010: 171) 

Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

cabang ilmu-ilmu sosial kemudian senada dengan pendapat Trianto 

mengenai IPS Soemantri Sapriya (2009: 11) mengemukakan 

pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan secara 

dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan 

pendidikan. 

Menurut Susanto (2014: 2) pengembangan pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar hendaknya guru berupaya mewujudkan pembelajaran 

IPS yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), 

sesuai dengan ciri-ciri pembaharuan pembelajaran IPS yang 

berorientasi pada pembelajaran kontekstual tersebut. 

 PAIKEM tidak hanya guru yang aktif tetapi lebih ditekankan 

supaya siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar sehingga suasana 

belajar menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Hal ini akan mudah 
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tercapai dengan pemilihan metode pembelajaran serta strategi 

pembelajaran yang tepat. Hal tersebut masih dikatakan belum 

menjamin karena pemilihan metode dan strategi pembelajaran lama-

kelamaan akan menimbulkan kebosanan pada siswa. Selain 

penggunaan metode perlu adanya penggunaan media yang tepat pula 

untuk menarik perhatian siswa. 

 Sapriya (2009: 194) mengemukakan bahwa untuk jenjang 

SD/MI, pengorganisasian mata pelajaran IPS menganut pendekatan 

terpadu (integrated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan 

disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan 

pada aspek kehidupan yang nyata (factual/real) peserta didik sesuai 

dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan 

kebiasaan bersikap dan perilakunya. 

Materi tersebut diterapkan mulai dari bahan pembelajaran yang 

sederhana dan yang terdekat d isekitar siswa sampai bahan materi 

pembelajaran yang kompleks dan lebih luas. Seperti dapat dilihat pada 

buku pembelaran IPS di kelas rendah sampai kelas tinggi di Sekolah 

Dasar, secara bertahap materi yang diajarkan tentang diri sendiri, 

kemudian keluarga, tetangga, sekolah dan lingkungan. Lingkungan 

tersebut mencangkup mulai dari RT, RW, Desa, Kecamatan, 

Kabupaten, Provinsi, Negara, Negara tetangga , dan Dunia. 

Adanya tahapan-tahapan materi yang harus dipelajari oleh 

siswa dalam proses pembelajaran IPS, tersebut, dapat dilihat suatu 

pembelajaran yang ingin dicapai. Sapriya (2009: 43) mengemukakan 
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bahwa pembelajaran IPS, tujuannya untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa dan ketrampilan dasar yang akan digunakan dalam 

kehidupannya serta meningkatkan rasa 

b.  Tujuan pendidikan IPS 

Tujuan pendidikan IPS menurut Permendiknas nomor 22 tahun 

2006 menegaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB 

sampai SMP/MTS/SMPLB. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan ekonomi. Pernyataan 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratisdan bertanggung jawab serta warga 

dunia yang cinta damai. Di tingkat SD/MI, mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:  

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan, dan memilki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, 

global. 

 

Adanya tahapan-tahapan yang harus dipelajari oleh siswa 

dalam proses pembelajaran IPS, tersebut, dapat dilihat suatu 

pembelajaran yang ingin dicapai. Sapriya (2009: 43) mengemukakan 

bahwa pembelajaran IPS, tujuannya untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa dan ketrampilan dasar yang akan digunakan dalam 
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kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa 

masa lalu hingga sekarang agar para siswa memiliki rasa kebanggaan 

dan cinta tanah air. 

Dapat disimpulkan tujuan utama pendidikan IPS adalah 

membentuk pribadi warga negara yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 

kepedulian sosial serta melakukan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

c. Materi IPS  

 Standar Komptensi pembelajaran IPS yang akan diteliti yaitu 

Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi dan kemajuan 

teknologi di daerah sekitar. 

Kompetensi Dasar Mengenal, Perkembangan teknologi 

produksi komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Materi pokok yang akan diteliti yaitu 

Perkembangan teknologi produksi komunikasi, dan transportasi. 

Materi tersebut akan di ajarkan sesuai dengan siklus yang sudah 

direncanakan yaitu dua siklus yang berarti terdiri dari dua kali 

pertemuan. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif  

Pembelajaran kooperatif menurut Majid (2013: 174) adalah 

model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Johnson dan Johnson (2008). 

Pembelajaran kooperatif terdiri dari lima elemen dasar: saling 

ketergantungan positif interaksi positif, interaksi promotif, individu 

akuntabilitas, pengajaran ketrampilan dan kualitas pengolahan 

kelompok. Senada dengan pendapat Isjoni mengenai Cooperative 

Learning, Slavin (2009:15) juga mengemukakan pendapat bahwa 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran yang nantinya 

siswa akan duduk dan belajar dan bekerja bersama dalam kelompok 

yang beranggotakan 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya 

yang bersifat heterogen untuk menguasai materi yang disampaikan 

oleh guru.  

Etin dan Raharjo (2007: 4) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama 

dalam struktur kerja sama yang terarah dalam kelompok, yang terdiri 

dari dua orang atau lebih di mana keberhasilan kerja sama di pengaruhi 

oleh keterlibatan dari suatu anggota kelompok itu sendiri. Keberhasilan 

belajar tersebut tergantung pada kerjasama masing-masing anggota 

kelompok yang terstruktur dengan baik. 

Pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dengan bekerja sama dalam 

kelompok secara terarah yang anggotanya terdiri empat sampai enam 
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orang, keberhasilan pembelajaran tersebut di pengaruhi oleh 

keterlibatan dari anggota suatu kelompok itu sendiri. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar karena dalam model 

pembelajaran kooperatif tersebut siswa belajar dalam kelompok-

kelompok sehingga mempermudah siswa untuk berdiskusi dengan 

temannya sehingga pada saat siswa merasa kesulitan mereka dapat 

saling membantu dan bekerjasama dengan kelompoknya. Pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw II juga dapat menjadikan 

siswa lebih aktif serta mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin 

karena pada model ini siswa berperan aktif dalam pembelajaran karena 

keberhasilan kelompok tersebut tergantung pada masing-masing siswa 

yang nantinya dalam kelompok ahli siswa tersebut akan berkumpul 

dengan teman yang mendapatkan materi yang sama untuk 

mendiskusikan materi yang didapat kemudian siswa tersebut kembali 

dan memprentasikan kedalam kelompok asal untuk menyampaikan 

informasi atau materi yang sudah didiskusikan bersama kelompok ahli 

kepada teman kelompok asal.  

b. Tujuan dan manfaat model pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tujuan menurut 

Majid (2013: 175) diantaranya: 

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 
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2) Agar siswa dapat menerima perbedaan teman-temannya 

yang mempunyai perbedaan berbagai latar belakang. 

3) Mengembangkan ketrampilan siswa; berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing 

teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, 

dan bekerja dalam kelompok. 

 

c. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif  

Guru sangat berperan dalam pembelajaran kooperatif berikut ini 

ialah peran guru dalam pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Sebagai fasilitator guru harus memiliki sikap-sikap mampu 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan. 

2) Membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan 

dan menjelaskan keinginan maupun pembicaraannya baik 

secara individual maupun kelompok. 

3) Membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau 

peralatan serta kelancaran belajar siswa. 

4) Membina siswa agar setiap orang sumber yang bermanfaat 

baginya. 

5) Menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur 

penyebaran berkelompok. 

6) Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan 

belajar. 

 

d. Ciri-ciri pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran Kooperatif menurut Majid (2013: 176) 

mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi 

dalam belajar. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki ketrampilan 

tinggi, sedang dan rendah (heterogen). 

3) Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada 

individu.  
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e. Tipe-tipe Pembelajaran Kooperatif 

Ada beberapa model pembelajaran Cooperative Learning 

menurut Slavin (2008: 11) yang dapat diterapkan dalam model 

pembelajaran, yaitu diantaranya: 1) Student Team Achivement Division 

(STAD), 2) Teams-Games-Tournament (TGT), 3) Jigsaw II 4) 

Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC), 5) Team 

Accelerted Intrucion (TAI). 

Berapa tipe model pembelajaran kooperatif di atas, penulis 

mengambil pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II. Model 

pembelajaran yang sudah dimodifikasi oleh Elliot Aronson dengan 

praktis dan lebih mudah dalam pembelajarannya. Menurut Isjoni 

(2009: 54) model pembelajaran tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

f. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II 

  Model pembelajaran kooperatif titipe Jigsaw dikembangkan oleh 

Elliot Aronson dan rekan-rekannya pada tahun 1978. Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini siswa ditempatkan ke dalam 

tim-tim heterogen beranggotakan 5-6 orang Arends (2008: 13). Jigsaw 

II dapat digunakan apabila materi yang dipelajari berbentuk narasi 

tertulis. Secara skematis langkah-langkah pembelajarannya dapat 

dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2.1 Skema Kerja Kelompok tipe Jigsaw II (Slavin.2008:237) 

  

g. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II menurut 

Slavin (2008: 241) terdiri dari beberapa kegiatan pengajaran, yaitu: 

1) Membaca. Kegiatan membaca dilakukan ketika siswa menerima 

topik ahli dari masing-masing dalam kelompok asal dan siswa 

membaca untuk menemukan informasi sebagai bahan diskusi. 

2) Diskusi kelompok ahli. Siswa yang mempunyai topik yang sama 

bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya dalam 

kelompok ahli. 

3) Laporan Tim. Dari kelompok ahli, siswa kembali dalam kelompok 

asal mereka masing-masing utuk mengajari topik mereka pada satu 

timnya secara bergantian. 

4) Tes. Para siswa mengerjakan tes individu yang mencangkup semua 

topik dan hasil nilai kuisnya akan dihitung untuk kelompok. 

5) Rekognisi Tim. Memberikan penghargaan pada kelompok yang 

memperoleh skor paling bagus. 
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h. Penghargaan kelompok akan dihitung dalam dua tahap perhitungan. 

1) Menghitung skor kemajuan kelompok tim 

Setelah pelaksanaan kuis, dilakukan penghitungan skor 

kemajuan individu dan tim. Sebelum menghitung skor kemajuan 

siswa, poin kemajuan individu dan tim. Tujuan dari hitungnya 

kemajuan skor ini adalah untuk memungkinkan siswa memberikan 

poin maksimum bagi kelompok mereka. Demikian akan timbul 

motivasi dalam diri siswa untuk melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. Perhitungan skor perkembangan individu dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Perhitungan Perkembangan Individu (Slavin.2008: 

159) 

 

No Skor Kuis 
Poin 

Kemajuan 

1 

2 

3 

4 

5 

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) 30  

5 

10 

20 

30 

 

2) Merekomendasi tim 

Untuk memberikan skor tim, dapat dilihat dari catatan poin 

setiap kemajuan anak. Kemudian poin kemajuan dihitung secara 

keseluruhan, hasilnya dibagi jumlah siswa. Ada tiga penghargaan 

yang diberikan kelompok yang berprestasi. Penghargaan tersebut 

dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
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Tabel 2.2  Penghargaan prestasi belajar kelompok 

(Slavin.2008: 158) 

 

Kriteria (rata-rata)  Penghargaan  

Poin25-30  TIM SUPER  

Poin20-24  TIM SANGAT BAIK  

Poinl5-19  TIM BAIK 
  

 

5. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II Pada 

Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi 
 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang kerap 

terjadi dapat dilihat nilai ulangan harian maupun ulangan tengah semester 

masih kurang dari standar kutuntasan tiap individu maupun klasikal, 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan metode pembelajaran 

masih bersifat informatif. Sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi 

belajar perlu adanya pendekatan pembelajaran yang inovatif. Salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II karena 

model pembelajaran jigsaw II ini dapat meningkatkan rasa tanggung 

jawab pembelajarannya sendiri maupun teman lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota 

kelompoknya yang lain. 

 Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi pada 

siswa kelas IV di SD Negeri 2 Srowot. Rancangan penelitian yang 
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digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas ini terdiri dari 2 siklus dimana dalam setiap siklus terdiri dari 2x 

pertemuan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan 

observasi, tes dan dokumentasi. Demikian diharapkan penggunaan model 

kooperatif tipe Jigsaw II dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi 

belajar siswa.  

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian menggunakan kooperatif tipe jigsaw, telah banyak 

dilakukan yang kaitannya dengan pelajaran IPS dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw ditemukan sebanyak dua penelitian. Seperti penelitian 

oleh Nani Ermawati (2011) dengan judul “Peningkatan Hasil belajar IPS 

melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw kelas V SD Negeri 1 

Bedana Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menunjukan dapat 

meningkatkan prestasi belaja r, pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 71,07 

dengan ketuntasan belajar 67,9 %, pada sisklus II memperoleh nilai rata-rata 

74,4 presentase ketuntasan belajar mencapai 92,5 %. 

Penelitian dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw mata 

pelajaran IPS juga dilakukan oleh Mau’izah (2012) dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pendekatan Kooperatif Tipe 

Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV di SD Inpres Sintuwu”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa penerapan model kooperatif tipe jigsaw dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Inpres Sintuwu dan 

presentase ketuntasan belajar klasikal pada hasil tes awal tindakan hanya 

mencapai 15% dengan rata-rata daya serap individu hanya 52,00%. Hasil 

belajar pada siklus I, diperoleh presentase ketuntaan belajar klasikal 45% 

dengan rata-rata daya serap individu 67,50%, sedangkan hasil belajar siswa 

pada siklus II mengalami peningkatan dengan presentase ketuntasan klasikal 

mencapai 85% dengan rata-rata daya serap setiap individu 79,00 nilai tersebut 

telah mencapai presentase ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh sekolah 

sebesar 70%. 

 Sedangkan variabel yang diambil peneliti adalah tentang Prestasi 

belajar dan kemandirian mata pelajaran IPS siswa kelas IV pada 

Perkembangan Teknologi, Komunikasi, dan Transportasi di SD Negeri 2 

Srowot. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan nilai prestasi belajar yang di sebabkan karena 

pembelajaran yang konvesional, sehingga siswa tidak berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, selain itu pembelajaran IPS yng sifatnya hafalan dan 

membosankan (Solihatin, Etin dan Raharjo, 2007: 3). Akibatnya prestasi 

belajar siswa menurun oleh karena itu untuk memperbaiki model 

pembelajaran tersebut dipilih dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw II. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa di SD 

Negeri 2 Srowot. 

Perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan daur siklus. 

Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Jika 
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ketuntasan belajar pada siklus I belum memenuhi syarat ketuntasan belajar, 

maka akan dilakukan tindakan pada siklus II dan seterusnya. Pada siklus II 

diharapkan sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar kerangka berpikir 

secara garis besar digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas dapat diambil 

hipotesis tindakan sebagai berikut:  

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa kelas IV SD Negeri 2 Srowot pada 

materi perkembangan teknologi produksi, transportasi dan komunikasi. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Srowot pada 

materi perkembangan teknologi produksi, transportasi dan komunikasi. 
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