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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
1.1 Kajian Teori 

1.1.1 Pengertian Belajar  
Menurut Gagne dalam Udin (2004:2.3), “Belajar merupakan suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang." Sedangkan 
Morgan dalam M Ngalim Purwanto (1997:7) yang dimuat di Widyatama volume 3 
No 1 Maret 2006 menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan tingkah 
laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.” 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 
suatu proses perubahan, suatu kegiatan mendapatkan sesuatu yang sebelumnya 
belum dimiliki atau belum diketahui.  

 
1.1.2 Hasil Belajar  

Menurut Poerwadarminto (1995:343) hasil adalah sesuatu yang diadakan 
oleh usaha. 

Sedangkan hasil belajar menurut Dimyati (1999:3) merupakan hasil dari 
suatu tindak interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak 
mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil 
belajar merupakan berakhirnya penggal dari puncak proses belajar.  

Menurut Suprayekti (2003:4), hasil belajar merupakan perubahan-
perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Proses 
perubahan perilaku ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang sengaja 
direncanakan dan ada pula dengan sendirinya terjadi, karena proses kematangan. 
Proses yang disengaja direncanakan agar terjadi perubahan perlaku ini disebut 
dengan proses belajar. Proses ini merupakan suatu aktivitas psikis/mental yang 
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 
perubahan-perubahan yang relatif konstan dan berbekas. 
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Menurut Benjamin S. Bloom dalam Sudjana (2001:22) prestasi atau hasil 
belajar meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif 
berkenaan dengan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari pengetahuan 
atau ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif 
berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan jawaban atau reaksi dan 
penilaian. Sedangkan ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 
keterampilan dan kemampuan bertindak. 

Hal itu sesuai dengan Permendiknas Nomor 20 (2007:25) tentang standar 
penilaian, yaitu bahwa hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu aspek 
kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. Pada aspek kognitif ditandai dengan 
kemampuan siswa dalam memahami konsep. Dalam hal ini siswa dikatakan 
tuntas belajar jika mendapat nilai di atas atau sama dengan kriteria ketuntasan 
minimal (KKM).  

Hasil belajar di sini dipandang sangat penting karena memang tujuan dari 
pembelajaran adalah tercapainya kompetensi yang diharapkan dan keseluruhan 
tingkat kemampuan yang  diharapkan. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa perlu adanya evaluasi sebagai alat 
untuk mengukur hasil belajar. Evaluasi menurut Purwanto (2010:47) dimaksudkan 
sebagai cermin untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah 
tercapai dan apakah pembelajaran berlangsung efektif untuk memperoleh hasil 
belajar. Senada dengan hal tersebut Arikunto (2007:274) menjelaskan bahwa 
evaluasi merupakan suatu pekerjaan yang memberikan suatu feed back (umpan 
balik) yang mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai tujuan 
yang ditetapkan dalam pengajaran. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
materi surat di kelas IV semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 dengan model 
pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping. Alat ukurnya berupa tes dan 
non tes. Sedangkan bentuknya adalah uraian atau subjektif. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
adalah suatu perubahan yang dicapai oleh proses usaha yang dilakukan 
seseorang dalam interaksinya antara pengalaman dengan lingkungannya. 

 
1.1.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  merupakan salah satu mata pelajaran di 
SD, berdasarkan peraturan Menteri No. 22 (2006:5) tentang standar isi untuk 
satuan pendidikan dasar dan menengah ”Pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri 
atas aspek menyimak, menulis surat, menulis, dan berbicara. Aspek yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah menulis surat.  Pengertian menulis menurut 
Poerwadarminto (1995:968) yaitu melahirkan pikiran atau perasaan (seperti: 
mengarang, membuat surat) dengan tulisan. Kemudian, menulis menurut  Tarigan 
(2004:21) menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 
yang menggambarkan suatu bangsa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 
orang-orang lain dapat membaca lambing-lambang grafik tersebut kalau mereka 
memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 
Jadi, keterampilan menulis adalah kecakapan untuk menyelesaikan lambang-
lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 
seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambing-lambang grafik tersebut 
kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

 
1.1.4 Bahan Ajar 

Berkomunikasi dengan surat tidaklah mudah, terutama untuk kepentingan 
formal. Penulis dituntut untuk dapat menyajikan pesannya dalam bahasa yang 
logis, jelas, singkat, dan sistematis, serta dalam format yang sesuai. Pengalaman 
dan pengamatan kita sendiri tampaknya dapat membuktikan ketidakmudahan 
menulis surat. Setiap kita membuat surat pernah pula merasakan kesulitannya. 
Kita pun pernah menerima surat yang di dalamnya mungkin ditemukan 
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ketidakjelasan isi, kekurangruntutan sajian, kekeliruan berbahasa, dan 
ketidakjelasan format yang digunakan.  

Sehubungan dengan itu Subariyanto dalam Santosa (2007:8) menyatakan 
bahwa penulis surat wajib mengetahui dasar-dasar komposisi. Dasar-dasar 
komposisi yang perlu diperhatikan adalah: Pilihan kata, penyusunan kalimat, dan 
penyusunan alinea. 

Bentuk  komunikasi  tertulis  antara  seseorang  atau  lembaga dengan 
orang atau lembaga lainnya disebut surat. Surat pribadi, misalnya, merupakan 
surat yang ditulis  dan  dikirim  oleh  seseorang  kepada  orang lain. Berikut  ini  
petunjuk menulis  surat  pribadi,  diantaranya: 1)  bentuk dan isi surat bergantung 
kepada siapa surat  itu ditujukan, 2) bahasa surat tidak harus resmi, tetapi tetap 
sopan  dan jelas, 3) bagian  surat  terdiri  atas  tanggal  surat,  tujuan,  salam 
pembuka,  isi  surat, penutup  surat,  salam penutup,  tanda  tangan pembuat  
surat,  nama pembuat surat. Inilah contoh surat pribadi yang dibuat berdasarkan 
petunjuk pembuatannya. 
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1.1.5 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative learning) 
Menurut Sugiyanto (2010:37) pembelajaran kooperatif (Cooperative 

learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan 
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 
untuk mencapai tujuan belajar.  Model pembelajaran kooperatif merupakan model 
pembelajaran yang memfasilitasi siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok 
kecil dan saling membantu belajar. Mengenai pembelajaran kooperatif, Slavin 
(2008:4) mengatakan : 

Cooperative learning refers to a variety of teaching methods in 
which students work in small groups to help one another learn 
academic content. In cooperative classroom, students are 
expected to help each other, to discuss and argue with each 
other`s current knowledge and fill gaps in each other`s 
understanding.  

 
Pembelajaran kooperatif mengacu pada suatu ragam metode-metode 

pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk 
saling membantu mempelajari isi materi. Pada pembelajaran kooperatif, siswa-
siswa diharapkan membantu siswa lainnya untuk berdiskusi dan berargumentasi 
untuk menerima pengetahuan dan mengisi kesenjangan pemahaman.  

Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk membantu siswa 
belajar pada setiap mata pelajaran mulai dari keterampilan-keterampilan dasar 
sampai pemecahan masalah yang kompleks. Pembelajaran kooperatif merupakan 
suatu sistem pembelajaran yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling 
terkait. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: (1) saling ketergantungan positif; 
(2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual; dan (4) keterampilan untuk 
menjalin hubungan antarpribadi (Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi dan 
Gerard Senduk, 2003:60). 

Pembelajaran kooperatif sangat penting untuk dikembangkan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya berbagai keunggulan dalam pembelajaran 
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kooperatif. Keunggulan-keunggulan pembelajaran kooperatif menurut Nurhadi,  
(2003:63) antara lain: 

1) Mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati. 
2) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 
3) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan. 
4) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri. 
5) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 
Menurut Arend dalam Nurhadi (2003:63) ada empat metode atau tipe 

model pembelajaran kooperatif yang biasa digunakan oleh guru. Keempat metode 
tersebut adalah STAD, Jigsaw, Group Investigation, dan Struktural. Keempat tipe 
tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 

 
1.1.6 Model Pembelajaran Jigsaw  

Menurut Slavin (2008:236) Cooperative learning tipe Jigsaw pertama kali 
dikembangkan oleh  Elliot Aronson dkk pada tahun 1978. Pada model ini kelas 
dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Setiap 
kelompok oleh Aronson dinamai kelompok Jigsaw / gigi gergaji. Pelajaran dibagi 
dalam beberapa bagian/seksi, sehingga setiap siswa dalam satu kelompok 
mempelajari salah satu bagian dari pelajaran tersebut. Kemudian siswa dengan 
bagian pelajaran yang sama belajar bersama dalam sebuah kelompok, dan 
dikenal sebagai Counterpart Group (CG) atau kelompok ahli. Dalam kelompok CG 
siswa berdiskusi, mengklarifikasi bahan pelajaran dan menyusun rencana 
bagaimana cara mereka mengajar atau menerangkan kepada teman mereka dari 
kelompok lain, jika sudah siap, siswa kembali ke kelompok Jigsaw atau kelompok 
asal mereka, dan mengajarkan bagian yang dipelajari masing-masing kepada 
temannya dalam kelompok Jigsaw tersebut. 

Menurut Slavin (2005:5) pembelajaran cooperative dapat membuat 
perbedaan menjadi bahan pembelajaran dan bukannya menjadi masalah. Karena 
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sekolah bergerak dari sistem pengelompokan berdasarkan kemampuan menuju 
pengelompokan yang lebih heterogen.  Pada kelas cooperative, siswa belajar 
dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap kelompok merupakan campuran dari siswa 
yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, serta jenis kelamin yang 
berbeda. Mereka saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi. 
Menurut Zaini et al (2008:56) jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk 
digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian 
dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi 
ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus 
mengajarkan kepada orang lain. 

 
1.1.7 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw 

Menurut Slavin (2008:245) Kelebihan model pembelajaran Jigsaw: 1) 
guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 2) melatih berpikir logis 
dan sistematis. 3) membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang 
suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik 
berpikir 4) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. 4) siswa 
dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Kekurangan model pembelajaran Jigsaw: 1) memakan banyak waktu 2) 
siswa yang tidak terbiasa aktif akan gugup 3) guru khawatir bahwa akan terjadi 
kekacauan dikelas 4) banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama 
dengan yang lain  5) dibutuhkan dukungan fasilitas dan waktu yang cukup 
memadai. 

 

1.1.8 Media Kliping 
Lasa Hs pustakawan UGM (2006:2) dalam makalahnya, Kliping 

merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian surat kabar 
maupun majalah, kemudian disusun dengan sistem tertentu dalam berbagai 
bidang. Bidang yang dikliping ini sesuai dengan minat dan bidang pemakai 
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masing-masing. Penyelenggaraan kliping dimaksudkan upaya penyebaran 
pemikiran, ide, dan pengalaman seseorang kepada orang lain sekaligus 
merupakan sarana sambung pengertian antara penulis dan pembaca yang 
kebetulan belum sempat mengikuti buah pikiran penulis yang pernah dimuat 
dalam suatu surat kabar. 

Lebih lanjut Lasa Hs (2006:3) mengatakan bahwa ”hasil kliping bisa 
mengadopsi kepentingan informasi pembaca yang memerlukan informasi dalam 
bidang tertentu. Kliping memberikan bahan untuk tulisan bagi para siswa dan juga 
bahan untuk referensi atau bahkan berpolemik. Siswa akan mengambil 
kesimpulan sendiri sesuai daya nalar siswa”.  

 

1.1.9 Sintakmatik Pembelajaran  
Sintakmatik pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw 
menurut Slavin (2008:237)  dengan menggunakan kliping adalah sebagai berikut: 
1. Pendahuluan  

a) Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan sesuai 
indikator yang akan dicapai. 

b) Guru menggali materi prasyarat dengan mengajak siswa bercerita  
c) Guru menyampaikan masalah kontekstual. 

d) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. 

2. Inti 
a) Eksplorasi 

a) Siswa dan guru menyanyi Aku Tukang Pos. 
b) Siswa membaca contoh surat yang ditunjukkan guru. 
c) Guru lalu memancing pendapat siswa  
d) Siswa menunjukkan jenis surat dan bagian-bagiannya. 
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b) Elaborasi 
1. Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 4 

atau 5 siswa dengan karakteristik yang heterogen. 
2. Materi surat disajikan kepada siswa dalam bentuk kliping, dan 

setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian 
dari bahan akademik tersebut ada yang mendapat pembuka surat, 
ada isi surat, ada penutup surat, dan ada format. 

3. Para anggota dari beberapa tim mempelajari suatu bagian surat. 
4. Setelah selesai berkumpul untuk saling membantu mengkaji bahan 

tersebut. 
5. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali 

ke kelompok semula untuk mengajar anggota lain mengenai materi 
yang telah dipelajari dalam kelompok pakar/ahli. 

6. Diskusi menemukan bagian-bagian surat dan cara menulis surat 
yang baik untuk teman sebaya tentang pengalaman dan surat resmi. 

7. Siswa membacakan hasil diskusi. 
8. Siswa yang lain menanggapi. 

c) Konfirmasi 
1. Diskusi kelas 
2. Guru membimbing siswa sekaligus sebagai penguatan 

mengaplikasikan konsep hasil simpulan untuk menyelesaikan 
permasalahan kontekstual 

3. Penutup 
a) Siswa memajangkan hasil karya kelompoknya pada papan pajangan. 
b) Menekankan kembali simpulan sebagai konsep pemecahan masalah  

kontekstual. 
c) Evaluasi ( Post Test )  
d) Tindak lanjut berupa PR. 
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1.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 
Penggunaan media Kliping sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis 

surat siswa ini  sesuai dengan hasil penelitian Sri Arofah “Optimalisasi Penggunaan Media 
Kliping dan Teknik Kolaborasi Berpasangan untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 
Menulis Surat Resmi Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Pekuwon Semester Ganjil Tahun 
2008/2009”  yang terbukti bahwa penggunaan media kliping dan teknik kolaborasi 
berpasangan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar menulis surat. 
Penelitian ini relevan dengan penelitian Sri Arofah karena sama-sama menggunakan 
kliping dalam penyampaian materi tentang surat. Tentang peneltian yang lain yang 
menggunakan kliping penulis belum menemukan.  

 
1.3 Kerangka Pikir 

Bagi seorang anak, kebutuhan belajar biasanya didasari kemauan untuk 
memuaskan keingintahuannya dan didorong oleh faktor-faktor yang menyenangkan yang 
diajarinya. Maka pembelajaran yang bersifat menyenangkan akan lebih menarik perhatian 
anak. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat 
menarik minat belajar siswa, dan guru lebih mudah menanamkan konsep yang diajarkan. 
Model Pembelajaran Jigsaw dan media Kliping merupakan tindakan yang dipilih untuk 
mengatasi masalah rendahnya hasil belajar siswa pada menulis surat. Penelitian ini akan 
membuktikan adanya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan media Kliping di 
kelas IV SD N Bakaran Kulon 01, Juwana, Pati.  

 
1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pikir di atas, dapat diajukan hipotesis 
tindakan sebagai berikut: 

1.4.1  Diduga proses pembelajaran Bahasa Indonesia menulis surat melalui penerapan 
model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 01 semester 1/2012-2013. 
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1.4.2 Diduga penerapan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dapat 
mengubah perilaku siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 01 semester 1/2012-2013 
pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia menulis surat menjadi lebih baik. 

1.4.3 Diduga penerapan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping dapat 
meningkatkan hasil belajar menulis surat pada siswa kelas IV SD N Bakaran Kulon 
01 semester 1/2012-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


