
 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 
Dalam kajian teori ini, membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, tinjauan pustaka yang berisi falsafah dasar, teori dan konsep, membahas 
kajian-kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Berikut 
urutan urutan kajian teori adalah sebagai berikut: 
2.1.1 Belajar 
2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar secara umum ialah pengertian belajar yang disepakati oleh semua 
ahli-ahli yang menyelidiki tentang belajar. Pada umumnya ahli-ahli tersebut, baik ahli 
dalam bidang pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil 
suatu aktivitas belajar adalah perubahan. Bahwa perubahan itu terjadi akibat 
“pengalaman”. 

Pengertian belajar menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Hilgard dan Bower dalam Buku Theories of Learning (1975) berisi: “Belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi 
tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, 
di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan 
respon pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorag (misalnya : 
kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya). 

b. Menurut Gagne, (1977) menyatakan bahwa, ”Belajar merupakan perubahan disposisi 
atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 
perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

c. Psikologi Pengajaran (1989), menyatakan bahwa, “Belajar adalah aktivitas 
mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan, dan nilai 
sikap. (Rosyid 2006: 10) 
Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu sebagai akibat dari 
suatu pengalaman yang diperoleh. 
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2.1.1.2 Tujuan Belajar 
Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam  belajar karena tujuan 

menjadi  pedoman  bagi  seluruh  aktivitas  belajar. Oleh karena itu sebelum proses belajar 
berlangsung, tujuan harus  ditetapkan lebih dahulu. Tujuan belajar yang tidak jelas 
menyebabkan  siswa mengalami kegagalan dalam belajar. Selain sebagai pedoman  
memilih aktivitas yang efektif dan efisien tujuan belajar juga dapat  dipakai sebagai kriteria 
internal bagi siswa untuk menilai keberhasilan dalam belajar. Tujuan belajar secara umum 
adalah untuk mencapai perubahan  dalam tingkah laku orang belajar, dalam taksonomi 
Bloom ada tiga  tujuan yaitu: 
a. Tujuan kognitif 

Berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan 
evaluasi. Untuk mengungkapkan kemampuan belajar siswa dan hasil pengajaran 
dibahas tujuan belajar dari ranah kognitif. Tujuan belajar dari ranah kognitif adalah 
sebagai berikut: 
1) Aspek ingatan  

Meliputi informasi dan fakta yang dikuasai melalui hafalan untuk  diingat. 
2) Aspek pemahaman  

Pemahaman dapat merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, 
rumusan kata-kata yang sulit dengan perkataan sendiri dapat pula merupakan 
kemampuan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi atau 
implikasi meramalkan kemungkinkan atau akibat sesuatu. Berarti ada tiga 
pemahaman yaitu pengubahan (translation), pemberian arti (intertation), dan 
pembuatan mampu memperkirakan (ekstrapolasi). 

3) Aspek aplikasi 
Kesanggupan menerangkan atau menggunakan suatu pengertian,  konsep, prinsip, 
teori yang memerlukan penguasaan pengetahuan  dan pengertian yang lebih 
mendalam. 

4) Aspek analis  
Kemampuan untuk mengenai sesuatu dalam unsur-unsurnya. 

5) Aspek sintesis  
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Kesanggupan untuk melihat hubungan antara sejumlah unsur atau kemampuan 
belajar dengan bagian-bagiannya, potongan-potongannya, unsur-unsurnya dan 
semacamnya. 

6) Aspek evaluasi 
Mampu membuat kriteria, memberikan pertimbangan, mengkaji  (kekeliruan, 
ketepatan, ketetapan / reliabilitas) dan mampu menilai. (Usman, 2006: 34-35). 

b. Tujuan afektif 
Berkenaan dengan perkembangan, sikap perasaan  nilai-nilai yang sering disebut 

perkembangan emosional dan  moral. (Usman, 2006: 36) Tujuan belajar dari ranah 
afektif sebagai berikut: 
1) Penerimaan 
2) Respon/jawaban 
3) Penilaian 
4) Organisasi 
5) Karakteristik nilai 

c. Tujuan psikomotor  
Berkenaan dengan kemampuan manipulasi benda-benda. (Halmar. 2006: 8)Tujuan 

belajar dari ranah psikomotorik sebagai berikut: 
1) Persepsi 
2) Kesiapan 
3) Gerakan terbimbing 
4) Gerakan yang terbiasa 
5) Gerakan Kompleks 
6) Penyesuaian pola gerakan 
7) Gerakan kreativitas 

 
2.1.2 Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. Tujuan pembelajaran tersebut merupakan hasil belajar yang ditetapkan baik dari 
aspek isi maupun perilaku.  
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Menurut Anni (2007:5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 
pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

Menurut Benjamin dalam karyanya Taxonomy of Educational Objectives (1966:7) 
bahwa hasil belajar ukurannya adalah jika peserta didik mampu menguasai 3 ranah 
(domain) yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. ( Usman. 2006: 41) 

Menurut Mulyasa (2010: 212) hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik 
secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan 
perilaku yang bersangkutan. 

Jadi yang dimaksud dengan hasil belajar adalah akibat dari proses belajar yaitu 
perubahan tingkah laku. 

Hasil belajar yang baik menunjukkan bahwa proses belajar tersebut dilaksanakan 
secara efektif dan maksimal. Dari uraian di atas menunjukkan hasil belajar yang baik 
adalah yang dapat memberikan perubahan pada peserta didik bukan hanya kemampuan 
intelektualnya saja melainkan sikap dan ketrampilannya dalam bersosialisasi terhadap 
masyarakat. 

 
2.1.3  Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang berpusat kelompok dan berpusat 
siswa untuk pengajaran dan pembelajarann di kelas. (Sharan, 2009: 471).  Siswa yang 
bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerjasama pada suatu 
tugas bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan usaha untuk menyelesaikan 
tugasnya. Dalam pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling tergantung satu 
sama lain untuk mencapai satu pengharagaan bersama. Mereka akan berbagi 
penghargaan tersebut seandainya mereka  berhasil sebagai kelompok. 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 
b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 
c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelai yang 

berbeda-beda. 
d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. 
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Dari ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model 
pembelajaran yang didasarkan atas suatu bentuk kerjasama suatu kelompok. 

Pembelajaran kooperatif memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi di antaranya adalah 
ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar 
anggota, dan evaluasi dalam proses berkelompok. Kelima unsur tersebut harus dipenuhi 
karena tidak semua kerja kelompok dapat dianggap sebagai pembelajaran kooperatif 
(Roger dan David Johnson dalam buku Sharan, 2009: 76). 

 
2.1.4  Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliat Aronson dan teman-teman 
Aronson (1978) di University Texas, kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di 
Universitas John Hopkins. Dalam penerapan Jigsaw, siswa dibagi kelompok dengan 5 
ataau 6 anggota kelompok belajar yang heterogen. Materi pembelajaran diberikan kepada 
siswa dalam bentuk teks. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari bagian  
tertentu bahan yang diberikan itu. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik 
yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut. Kelompok ini disebut 
kelompok ahli. 

Selanjutnya anggota tim ahli ini kembali ke kelompok asal dan mengajarkan apa yang 
telah dipelajarinya dan didiskusikan di dalam kelompok ahli lainya untuk diajarkan kepada 
teman kelompoknya sendiri. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara 
kelompok asal, siswa-siswa itu dikenai kuis secara individul tentang materi belajar, skor tim 
menggunakan prosedur skoring yang sama dengan STAD. Tim dan individu dengan skor 
tertinggi mendapat suatu penghargaan. 

Empat tahap dasar di dalam proses JIGSAW,  yaitu: 
1) Pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan, guru menyusun kelas menjadi kelompok “inti” 
heterogen. 

2) Eksplorasi terfokus 
Siswa dikelompokkan kembali untuk membentuk kelompok fokus. Para anggota 
kelompok fokus bekerja bersama-sama untuk mempelajari tema tertentu. 

3) Melaporkan dan menyusun ulang 



10 
 

Siswa kembali kekelompok inti mereka untuk mengambil giliran menjelaskan 
gagasan yang dihasilkan dalam kelompok fokus. 

4) Intregasi dan evaluasi 
Guru bisa merancang aktivitas individu, kelompok kecil, atau seluruh kelas yang 
bisa secara aktif menyatukan hasil belajar para siswa. 
(Judy Clarke dalam bukunya Shlomo Sharan. 2009: 49-50) 
Kelompok Asal 
5 atau 6 anggota yang heterogen dikelompokkan 

 
 
 

 
Kelompok ahli 

 
 
 
 

Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut: 

x    x    x  x    x    x  x    x    x  x    x    x  x    x    x 

a) Siswa dikelompokkan ke dalam tim (kelompok asal) 
b) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 
c) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian /sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 
bab mereka 

d) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 
dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 
kuasai dan tim anggota lainnya mendengarkan dangan sungguh-sungguh. 

e) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 
f)   Guru memberi evaluasi 
g) Penutup.  (Saminato. 2011: 31) 
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Adapun dampak adanya pembelajaran kooperatif tipe jigsaw baik bagi diri siswa 
maupun guru adalah sebagai berikut: 
a. Dengan pembelajaran kooperatif siswa lebih mudah menemukan dan memakai 

konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-
masalah tersebut dengan temannya 

b. Melalui diskusi akan terjadi komunikasi karena siswa saling berbagi ide atau 
pendapat 

c. Melalui diskusi akan terjadi elaborasi, kognitif yang baik, sehingga dapat 
meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa dalam situasi untuk 
mengungkapkan pendapat 

d. Dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akan membantu siswa untuk 
melaksanakan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan 
efisien 

 
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan oleh 
beberapa tenaga pendidikan yang menggunakan metode JIGSAW dalam perbaikan 
pembelajaran diantaranya adalah: 

a. Sulfianingrum (2011) di SD Negeri Kedalingan 02 Tambakromo, dalam penelitian 
tindakan kelas tersebut disimpulkan bahwa Penggunaan metode JIGSAW akan 
meningkatkan minat dan motivasi belajar sehingga akan meningkatkan prestasi 
belajar. 

b. Sussilo (2010) di SDN Bumiharjo, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
Penerapan Metode JIGSAW dapat meningkatkan Prestasi Belajar IPA. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran yang 
menitikberatkan pada bentuk kerjasama diantara anggota-anggota tim dalam satu 
kelompok. Di mana keberhasilan suatu tim dipengaruhi oleh keberhasilan anggota tim 
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dengan kerjasama yang sesuai, 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akan menumbuhkan keaktifan di antara siswa 
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dalam mencapai suatu pemahaman materi yang dipelajari serta menjadikan belajar IPA 
secara aktif dan menyenangkan sehingga diperoleh suatu hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan logika seperti itu maka, sangatlah sesuai jika dalam pembelajaran ini 
menggunakan Metode JIGSAW. Yaitu sebuah metode yang merupakan bagian dari 
Cooperatif learning. 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah setelah diterapkan dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan sifat dan perubahan wujud 
benda terjadi peningkatan hasil belajar siswa khususnya kemampuan memecahkan 
masalah serta aktivitas siswa dalam kerjasama kelompok pada kelas 4 SD N Sukoharjo 03 
Wedarijaksa. 
 


