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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1.   Kajian Teori 
2.1.1. Metode Jigsaw 
                   Metode (Yunani: methodos = jalan, cara) dalam filsafat dan ilmu pengetahuan  

metode artinya cara memikirkan dan memeriksa suatu hal menurut rencana 
tertentu. Dalam dunia pengajaran, metode  adalah rencana penyajian bahan yang 
menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu 
(Subana dan Sunarti :  20). Metode pembelajaran Jigsaw (gergaji) dikembangkan 
sebagai metode dalam  Cooperatif Learning (Pemkab Pekalongan 2005:8). Metode 
Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas 
Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan kawan-kawannya. Pada metode 
jigsaw, kelas dibagi menjadi beberapa tim terdiri beberapa siswa dengan 
karakteristik yang heterogen. Bahan akademik yang disajikan dalam bentuk teks, 
dan setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari satu bagian dari bahan 
akademik tersebut (Nurhadi dan Senduk 2003:64). Di dalam metode jigsaw, setiap 

anggota tim bertanggung jawab untuk mendalami materi pembelajaran yang 
ditugaskan kepada tiap-tiap siswa kemudian tugas siswa selanjutnya adalah 
mengajarkan materi tersebut kepada teman sekelompoknya yang lain (Ibrahim dkk 
2000:22). Silberman (2004:192) mengemukakan bahwa belajar ala jigsaw  adalah 
yang  serupa dengan pertukaran kelompok, namun ada satu perbedaan penting 
yaitu tiap siswa mengajarkan sesuatu. Belajar ala jigsaw merupakan alternatif 
menarik bila ada materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi dan bila 
bagian-bagiannya diajarkan secara berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu yang 
bila digabungkan dengan materi yang dipelajari oleh siswa lain, membentuk 
kumpulan pengetahuan atau keterampilan yang padu.   

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode jigsaw 
selain  

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok juga membagi bahan ajar menjadi 
beberapa bagian untuk dipelajari secara khusus dan kemudian saling diajarkan 
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pada seluruh siswa. Metode jigsaw dapat mempermudah mengajarkan bahan ajar 

dalam jumlah banyak sehingga dapat lebih cepat dipahami oleh siswa. 
Pembelajaran kooperatif adalah sistem  yang di dalamnya terdapat elemen-elemen 
yang saling terkait. Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah 
adanya: (1) saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas 
individual; dan (4) keterampilan untuk menjalin hubungan antarpribadi atau 
keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Pembelajaran Kooperatif 
(Cooperative Learning)  memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan 
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 
dalam mencapai tujuan belajar. Kerjasama merupakan kebutuhan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk dapat   
mengaktualisasikan konsep tersebut ke dalam suatu bentuk perencanaan 
pembelajaran atau program satuan pelajaran bukanlah suatu pekerjaan yang 
mudah. Dibutuhkan peran guru dan siswa yang optimal untuk mewujudkan suatu 
pembelajaran yang benar-benar berbasis kerjasama atau gotong royong.  

Metode jigsaw menuntut siswa untuk menguasai bagian demi bagian  dari 
bahan yang diajarkan kemudian bertukar pikiran dengan siswa lain dan saling 

mengajari satu sama lain. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam 
suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 
informasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi.  

Berdasarkan fase-fase dalam pembelajaran kooperatif, metode jigsaw ini 
dapat dilaksanakan sebagai berikut. (1) menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai disampaikan pada siswa sekaligus 
memotivasi siswa untuk belajar. (2) menyajikan informasi. Informasi yang ingin 
disampaikan dapat disajikan kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 
bacaan. (3) mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok. Dalam metode 
jigsaw ini pembagian kelompok dilaksanakan dengan cara membagi siswa dalam ke 
dalam beberapa kelompok utama (4 sampai 5 siswa) yang selanjutnya dinamakan 
kelompok awal (home teams). Setiap siswa dalam kelompok awal mempelajari 
suatu bagian dari bahan akademik yang disediakan. Para anggota dari masing-
masing yang bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bahan akademik yang 
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sama selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bahan tersebut. 

Kumpulan siswa semacam itu disebut kelompok pakar (expert group). (4) 
membimbing kelompok bekerja  dan belajar. Kelompok-kelompok belajar dibimbing 
pada saat mereka mengerjakan tugas. Setelah selesai mengkaji bahan akademik 
yang menjadi bagian masing-masing, siswa dalam kelompok pakar kemudian 
kembali ke kelompok awal (home teams) untuk mendiskusikan dan mengajari 
teman-teman dalam kelompok awal tentang materi yang dikaji dalam kelompok 
pakar. (5) evaluasi. Selanjutnya siswa dievaluasi secara individual mengenai 
keseluruhan bahan akademik yang dipelajari. Metode jigsaw ini menggunakan 
model evaluasi yang berbeda dari metode lainnya. Siswa dituntut untuk 
mengumpulkan tiga macam skor, pertama, skor dasar, kedua, skor kuis, dan ketiga 
adalah skor perkembangan. Skor perkembangan diperoleh dari poin yang 
dikumpulkan siswa untuk tiap kenaikan skor dasar dan skor kuisnya.  

Skor perkembangan tiap individu tersebut menentukan perolehan nilai dan 
peringkat kelompok. Hasil evaluasi tersebut kemudian diumumkan dalam bentuk 
selebaran atau pengumuman yang ditempel. Keseluruhan nilai yang didapat diolah 
kembali dan disesuaikan dengan pedoman penyekoran dalam metode jigsaw untuk  

menentukan skor perkembangan dan perolehan poin tiap kelompok. Berikut adalah 
pedoman menentukan skor perkembangan dalam metode jigsaw. 

Tabel 1. Pedoman Skor Perkembangan Metode Jigsaw 
No. Besarnya Perkembangan dari Skor Dasar Banyaknya Poin  

 

1 < -10 0 

2 -10 ≤ 0   10 

3 1 - 10   20 

4 > 10   30 

 
Besarnya perkembangan dari skor  dasar tiap-tiap siswa adalah nilai 

perkembangan yang diperoleh siswa secara individu. Setiap besarnya 
perkembangan mendapat poin sesuai dengan kriteria dalam pedoman tersebut. 
Poin yang tertera pada pedoman skor perkembangan adalah nilai sumbangan yang 
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diberikan tiap-tiap siswa dalam satu kelompok dan digunakan untuk menentukan 

kelompok terbaik di akhir pembelajaran. (6) memberikan penghargaan. 
Penghargaan dapat berupa pengakuan untuk menghargai upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok (Ibrahim dkk 2000:10).  

Dapat disimpulkan bahwa metode jigsaw memiliki karakteristik tersendiri 
yang membedakannya dengan metode yang  lain dalam pembelajaran kooperatif. 
Karakteristik jigsaw yang paling menonjol adalah cara pembagian kelompok yang 
diikuti dengan pembagian materi yang diajarkan. Metode jigsaw membagi kelompok 
menjadi dua macam, pertama yaitu kelompok asal atau disebut hometeams yang 
terdiri atas 4-6 siswa dan kelompok kedua yaitu kelompok pakar atau disebut  
expert groups. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan, metode 
jigsaw ini memberi solusi yang berupa pembagian materi, dimana setiap bagian dari 
materi tersebut dipelajari dalam suatu kelompok khusus  yang dinamakan kelompok 
pakar atau  expert groups. Siswa yang telah belajar dalam kelompok pakar tersebut 
kemudian kembali lagi dalam kelompok asal untuk berdiskusi dan saling 
mengajarkan materi pada siswa lain dalam satu kelompok untuk selanjutnya 
membuat laporan kelompok. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw adalah sebagai berikut. 
a. Siswa dikelompokkan ke dalam 6 anggota tim. 
b. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. 
c. Tiap anggota dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 
d. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang 

samabertemu  dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 
bab mereka. 

e. Setelah selesai diskusi, sebagian tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 
dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 
kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

f. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 
g. Guru memberi evaluasi. 
h. Penutup. 

2.1.2.  Lembar Kerja Siswa ( LKS ) 



9 
 

2.1.2.1.  Pengertian  

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar yang 
dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 
LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan 
situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media 
pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar 
atau media pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media 
pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. LKS 
merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam 
kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara 
siswa dengan guru dan dapat meningkatkan hasil belajar ( Deka Muliya, 2002:24). 

Dalam lembar kerja siswa (LKS) siswa akan mendapatkan uraian materi, 
tugas, dan latihan yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Dengan 
menggunakan LKS dalam pengajaran akan membuka kesempatan seluas-luasnya 
kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian guru 
bertanggung jawab penuh dalam memantau siswa dalam proses belajar mengajar. 
Penggunaan LKS sebagai alat bantu pengajaran akan dapat mengaktifkan siswa. 
Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Tim Instruktur Pemantapan Kerja Guru 
(PKG) dalam Sudiati (2003 : 11), menyatakan secara tegas “salah satu cara 
membuat siswa aktif adalah dengan menggunakan LKS”. 

Menurut  Soekamto  LKS  merupakan  lembaran-lembaran  yang berisi  
pedoman  bagi  siswa  untuk  melakukan  kegiatan  agar  siswa memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai.  

Sedangkan menurut Akhyar dan Musta in LKS adalah materi ajar yang  
sudah  dikenal  sedemikian  rupa  sehingga  siswa  diharapkan  dapat mempelajari 
materi ajar tersebut. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran kertas yang 
intinya berisi informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar dapat 
mengerjakan sendiri suatu kegiatan belajar melalui praktek atau mengerjakan 
tugas dan latihan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan untuk mencapai 
tujuan pengajaran”. 
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Jadi, dari uraian di atas penulis dapat merumuskan bahwa Lembar Kerja 

Siswa ( LKS ) bisa diartikan lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik 
sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan 
oleh siswa baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik.  

2.1.2..2.  Ciri-Ciri LKS  
Adapun ciri-ciri LKS adalah sebagi berikut:  

         a.  LKS hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sapai seratus halaman.  
         b.  LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan 

tingkat pendidikan tertentu.  
        c.  Di  dalamnya  terdiri  uraian  singkat  tentang  pokok  bahasan  secara umum,  

rangkuman  pokok  bahasan,  puluhan  soal-soal  pilihan  ganda dan soal-soal 
isian.  

2.1.2.3.  Fungsi dan Kegunaan LKS  
Secara  konseptual  LKS  merupakan  media  pembelajaran  untuk melatih 

daya ingat siswa terhadap pelajaran-pelajaran yang telah didapat di dalam  kelas.  
LKS  juga  dapat  dikatakan  sebagai  aplikasi  teori  bank  soal  yang  sebelumnya  
bang  soal  merupakan  suatu  cara  untuk  melatih kecerdasan  siswa.  Yaitu  guru  

mengumpulkan  soal-soal  sebanyak-banyaknya dan diberikan terhadap siswa 
agar dijawab dengan benar.  

Selain  itu  juga  LKS  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  hasil 
belajar berkala yang statusnya tidak formal. Guru bias menggunakan LKS untuk 
mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran yang telah 
disampaikan.  

  Adapun menurut  para pakar, LKS  berfungsi  di  antaranya  sebagai berikut:  
            Menurut Soekamto LKS memiliki tiga kegunaan yaitu:  
           a.  Menyusun materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  
           b.  Menyusun  langkah-langkah belajar untuk memudahkan proses belajar  siswa  

c.  Memberikan tugas belajar siswa secara terpadu.  
           Sedangkan  menurut  Akhyar  dan  Musta in  LKS  dapat  berfungsi  sebagai: (1) 

Alat Bantu belajar siswa. (2) sebagai dokumen berharga bagi  guru untuk 
mengetahui tugas murid yang bersangkutan. 
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2.1.2.4.  Keunggulan dan Kelemahan Media LKS  

          a.  Keunggulan  
              1) Dari  aspek  penggunaan:  merupakan  media  yang  paling  mudah. Dapat  

dipelajari  di  mana  saja  dan  kapan  saja  tanpa  harus menggunakan alat 
khusus.  

             2) Dari  aspek  pengajaran:  dibandingkan  media  pembelajaran  jenis lain  bisa  
dikatakan  lebih  unggul. Karena merupakan media  yang canggih  dalam 
mengembangkan  kemampuan  siswa  untuk  belajar tentang  fakta  dan  
mampu  menggali  prinsip-prinsip  umum  dan abstrak dengan menggunakan 
argumentasi yang realistis.  

            3)  Dari  aspek  kualitas  penyampaian  pesan  pembelajaran:  mampu 
memaparkan  kata-kata,  angka-angka,  notasi  musk,  gambar  dua dimensi, 
serta diagram  

              dengan proses yang sangat cepat.   
           4)  Dari  aspek  ekonomi:  secara  ekonomis  lebih murah  dibandingkan dengan 

media pembelajaran yang lainnya. 
          b.  Kelemahan Media LKS  

              Sedangkan kelemahan-kelemahannya ada delapan yaitu:  
          1) Tidak  mampu  mempresentasikan  gerakan,  pemaparan  materi  bersifat linear, 

tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan;  
2) Sulit  memberikan  bimbingan  kepada  pembacanya  yang  mengalami kesulitan 

memahmi bagian-bagian tertentu;  
         3) Sulit memberikan  umpan  balik  untuk  pertanyaan  yang  diajukan  yang memiliki  

banyak  kemungkinan  jawaban  atau  pertanyaan  yang membutuhkan jawaban 
yang kompleks dan mendalam;  

          4) Tidak mengakomodasi  siswa dengan kemampuan baca  terbatas karena media 
ini ditulis pada tingkat baca tertentu;  

         5) Memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang  
dijelaskan.  Siswa  yang  tidak  memenuhi  asumsi  pengetahuan prasyarat ini 
akan mengalami kesulitan dalam memahami;  
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         6) Cenderung  digunakan  sebagai  hafalan.  Ada  sebagaian  guru  yang menuntut 

siswanya untuk menghafal data, fakta dan angka. Tuntutan ini akan membatasi 
penggunaan hanya untuk alat menghafal;  

         7) Kadangkala  memuat  terlalu  banyak  terminologi  dan  istilah  sehingga dapat 
menyebabkan beban kognitif yang besar kepada siswa; 

             8) Presentasi  satu  arahkarena  bahan  ajar  ini  tidak  interaktif  sehingga 
cendrung  digunakan dengan pasif, tanpa pemahaman yang memadai. 

 
2.1.3. Hasil Belajar 
     Menurut Surahmad, ( 1997 : 88 ) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yanmg 
diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku. Hasil belajar merupakan dari 
proses komplek. Hal ini disebabkan banyak factor internal maupun eksternal. 
Adapun factor internal yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 1) factor fisiologi, 
seperti kondisi fisik dan kondisi indra 2) factor psikologi meliputi bakat, minat, 
kecerdasan, motivasi , kemampuan kognitif.sedangkan factor eksterna yang 
mempengaruhi hasil belajar adalah 10 faktor lingkungan seperti alam, masyarakat/ 

keluarga 2) factor instrumental yang terdiri dari kurikulum/ bahan pengajaran, 
sarana dan fasilitas 

Menurut Purwanto (1989:3 ) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 
suatu yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan. Hasik 
belajar siswa terwujud setelah mempelajari materi dan menjadi ukuran tercapinya 
tujuan pengajaran sesuai dengan prinsip perbedaan individu dalam satu kelas 
tertentu , sekalipun ditetapkan tujuan dan materi serta metode pembelajaran yang 
sama bagi semua siswa.  

Jadi berdasarkan kutipan di atas penulis dapat merumuskan bahwa hasil 
belajar siswa adalah performance dan kompetensinya dalam satu mata pelajaran 
setelah mempelajari materi untuk mencapai tujuan pengajaran dalam satu satuan 
waktu yang bisa berupa cawu, semester dan akademik. Performance dan 
kompetensinya tersebet meliputi a) ranah kognitif seperti informasi dan 
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pengetahuan/knowledge, konsep dan prinsip b) ranah psikomotor/ skills c) ranah 

efektif seperti perasaan, sikap,nilai dan integritas pribadi. 
 

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 
2.2.1. Penelitian yang dilakukan  Cicilia  dengan judul “ Penerapan metode jigsaw  dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Growong Kidul 02 
Kecamatan Juwana Tahun 2009 dengan hasil akhir pada siklus II dari 42 siswa 
yang mencapai KKM atau diatas nilai 75 ada 39 siswa atau 93 % dan 3 siswa belum 
tuntas atau mendapat nilai dibawah 75 tetapi nilai rata-rata  84,3 sehingga tidak 
perlu melanjutkan ke siklus berikutnya. Adapun  rincian nilainya sebagai berikut: 
yang mendapat nilai 60 ada 2 siswa, yang mendapat nil;ai 70 ada 2 siswa 75 ada 6 
siswa, yang mendapat nilai 80 ada 13 siswa , yang mendapat nilai 90 ada 15 siswa 
dan yang mendapat nilai 100 ada 5 siswa. 

2.2.2. Penelitian yang dilakukan Parti dengan judul Penerapan  metode jigsaw  dapat 
meningkatkan kreatifitas belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri  Sejomulyo 02i  
Kecamatan Juwana  Kabupaten Pati Tahun 2011 dengan hasil akhir pada siklus II 
dari 23 siswa yang mendapat nilai 75 di atas atau sudah mencapai KKM ada 22 

siswa atau 95,6 % dan 1 siswa atau  4,4 % yang mendapat nilai di bawah 75 atau di 
bawah KKM dan nilai rata-rata 86,9.  Adapaun rincian nilai sebagai berikut yang 
mendapat nilai 60 ada 1 siswa, yang mendapat nilai  nilai 80 ada 9 siswa, yang 
mendapat nilai 90 ada 8 siswa dan yang mendapat nilai 100 ada 5 siswa. 

   
2.3. Kerangka Berpikir 

Salah satu penyebab rendahnya nilai murid pada mata pelajaran tertentu 
umumnya sangat dipengaruhi oleh ketidaktepatan metode pembelajaran yang 
digunakan guru sehingga rasa jenuh, kurang aktif,dan kurang antusias untuk belajar 
timbul pada diri murid, terlebih lagi dalam mata pelajaran IPS yang sangat 
membutuhkan pemahaman mendalam dan bukan sekedar menghafal untuk dapat 
memahami sari pelajaran yang diajarkan, hal ini berujung pada hasil belajar siswa 
yang rendah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti berkolaborasi dengan teman 
sejawat  bahwa permasalahan tersebut juga ditemukan pada siswa  kelas4 SD 
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Negeri Trimulyo 01. Sehingga diperlukan suatu pembelajaran yang lebih 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan potensi dan 
wawasannya dalam belajar, dan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
pembelajaran menerapakan metode jgsaw dengan bantuan LKS. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus dapat melibatkan siswa. 
Pembelajaran lebih bermakna jika ada peran aktif siswa yang ditunjang dengan 
kemampuan dan keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang 
kondusif dan menyenangkan. Siswa akan merasa tertarik dan memusatkan 
perhatian terhadap materi pembelajaran jika terdapat alat peraga dan media 
pembelajaran yang menarik. Dengan tumbuhnya minat belajar siswa, membuat 
siswa tidak cepat bosan dan belajar dengan senang. Selain itu dapat membuat 
siswa lebih kreatif dan berani mengemukakan argumennya. Dengan menerapkan  
metode jigsaw dengan bantuan LKS diharapkan dapat mengatasi masalah 
pembelajaran PKn di kelas 4 SD Negeri  Trimulyo 01. 

 
2.4. Hipotesis Tindakan. 

Menurut Soedarsono (1997) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu: 
1. Alternatif tindakan dirumuskan berdasarkan hasil kajian. 
2. Alternatif tindakan perlu dikaji ulang baik segi relevansinya dengan tujuan, bentuk 

tindakan dan prosedurnya, kepraktisan dan optimalisasi hasil serta cara 
penilaiannya. 

3. Pilih alternatif tindakan yang dinilai paling menjanjikan hasil optimal. 
4. Tentukan langkah-langkah untuk melaksanakan tindakan serta cara utuk 

mengetahui hasilnya.  
5. Tentukan cara untuk menguji hipotesis tindakan untuk membuktikan telah terjadi 

perubahan, perbaikan atau peningkatan yang meyakinkan. 
Dalam hal ini peneliti mengambil hipotesis tindakan yaitu, dengan 

menerapkan metode jigsaw dengan bantuan LKS  maka keterampilan guru, dan hasil 
belajar siswa  
pada mata pelajaran PKn akan meningkat.  


