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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Mata Pelajaran PKn

2.1.1.1 Pengertian PKn

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu bidang studi yang

memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya di

samping aspek nilai dan moral, banyak memuat materi sosial dan bersifat hafalan

sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan.

Sifat materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tersebut membawa

konsekwensi terhadap proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendekatan

ekspositioris, terutama guru menggunakan model ceramah sedangkan siswa

kurang terlibat atau cenderung pasif. Dalam model ceramah terjadi dialog

imperaktif. Padahal, dalam proses belajar mengajar keterlibatan siswa harus

secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran dan

psikomotor (ketrampilan, salah satunya sambil menulis).

Jadi, dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mengajak siswa

untuk mendengarkan, menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan

untuk menulis dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi dialog

kreatif yang menunjukkan proses belajar mengajar yang interaktif. Situasi belajar

seperti ini dapat tercipta melalui penggunaan pendekatan partisipatoris.

Pendekatan partisipatoris merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat

melibatkan siswa secara aktif, menyenangkan dan merangsang motivasi

perkembangan proses  intelektual. Terdapat empat alasan mengapa siswa harus

dikembangkan kemampuan berpikirnya terutama dalam Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn). Udin (2008:9.5) “Pertama, kehidupan kita dewasa ini

ditandai dengan abad informasi yang menuntut setiap orang yang memiliki

kemampuan dalam mencari, menyaring guna menentukan pilihan dan

memanfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kehidupannya;

kedua, setiap orang senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah dan ragam
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pilihan sehingga untuk itu dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan

kreatif karena masalah dapat terpecahkan dengan pemikiran seperti itu; Ketiga,

kemampuan memandang sesuatu hal dengan cara baru atau tidak konvensional

merupakan keterampilan penting dalam memecahkan masalah; dan alasan

keempat, kreatifitas merupakan aspek penting dalam memecahkan masalah, mulai

dari apa masalahnya, mengapa muncul masalah dan bagaimana cara

pemecahannya”.

2.1.1.2. Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar

peserta didik memiliki kemampuan berikut: (1) Berkembang secara positif dan

demokratis dalam membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya, (2)

Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan, (3) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

serta anti korupsi, (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan

dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi.

2.1.1.3. Ruang lingkup mata pelajaran PKn

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan (PKn) memiliki ruang

lingkup yaitu:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, cinta

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan

jaminan keadilan. Dalam lingkup ini diajar tentang  penanaman sikap cinta

tanah air.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, tata

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum
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dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Dalam lingkup ini

diajar tentang  penanaman karakter anak tentang kedisiplinan.

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,

penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam lingkup ini diajar tentang

penanaman karakter saling menghormati pada sesama.

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, harga diri sebagai

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri , persamaan kedudukan

warga negara. Dalam lingkup ini diajar tentang  penanaman karakter gotong

royong.

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan

dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan

kecamatan,pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani,

sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Dalam lingkup ini

diajar tentang  penanaman sikap demokrasi.

7. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi

terbuka.

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan

organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan beberapa teori tentang PKn peneliti berpendapat bahwa PKn

merupakan pengembangkan potensi individu warga negara, seeorang siswa bukan

saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, tetapi pada diri siswa juga harus

berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Sesuai yang tertera Depdiknas
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2006, Kardiyat (2008:6) menyatakan bahwa “mengantarkan peserta didik

menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan  dan cinta tanah

air; demokratis dan berkeadaban  dan menjadi warga negara yang memiliki daya

saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai

berdasarkan sistem nilai Pancasila”.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat tercapai apabila guru

berupaya melalui kualitas pembelajaran yang dikelolanya, upaya ini dapat tercapai

jika siswa mau belajar. Dengan demikian maka seorang guru Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) haruslah menjadi guru yang berkualitas dan profesional

mengarahkan membentuk sikap serta perilaku siswa sebagai mana yang

dikehendakinya dalam pembelajaran PKn, sebab jika guru tidak berkualitas dan

profesional dalam mengarahkan anak tentu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) itu sendiri tidak tercapai.

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran model kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu

pendekatan pengajaran yang mengutamakan siswa untuk saling bekerja sama satu

dengan yang lainnya untuk memahami dan mengerjakan segala tugas belajar

mereka.

Model Pembelajaran kooperatif digunakan oleh para pendidik dalam

pembelajaran di kelas dengan menciptakan situasi kondisi bagi kelompok untuk

mencapai tujuan masing-masing anggota atau kelompok mencapai tujuan

tergantung pada kerjasama yang kompak dan serasi dalam kelompok.

Beberapa unsur penting dalam kooperatif kerjasama dalam menyelesaikan

tugas, mendorong untuk bekerjasama yang terstruktur, tanggung jawab individu

dan kelompok yang heterogen, bertukar pikiran atau informasi. Kooperatif

digunakan dalam kelas yang selalu diliputi kerja sama dalam menyelesaikan

tugas. Dalam kelompok belajar, semua anggota kelompok bekerjasama dan tidak

memiliki respon yang terpisah.

Dengan demikian, model kooperatif  diharapkan meningkatkan

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, belajar untuk bekerjasama,
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menghargai pendapat orang lain dan mempunyai rasa tanggung jawab antara

sesama siswa dan terhadap kelompoknya untuk memperoleh yang terbaik bagi

kelompoknya dalam belajar dan menyelesaikan tugas.

Kegiatan bekerjasama dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang

tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri,

kesadaran bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu.

Model Pembelajaran kooperatif merupakan satu strategi pembelajaran

yang terbaik yang telah diteliti. Hasilnya menunjukan bahwa siswa memiliki

kesempatan untuk bekerjasama, belajar lebih cepat dan efisien, memiliki daya

ingat yang lebih besar dan mendapat pengalaman belajar yang lebih positif.

Model Pembelajaran kooperatif siswa belajar dan membentuk

pengalaman dan pengetahuannya sendiri secara bersama-sama dalam

kelompoknya. Model kooperatif  adalah terminologi umum bagi strategi

pembelajaran yang dapat untuk membantu mengembangkan siswa dalam

kelompok untuk bekerjasama dan berinteraksi satu sama lain. Pembelajaran model

kooperatif merupakan pondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan

berprestasi siswa. Dengan memiliki dorongan atau motivasi yang posistif seorang

siswa akan menunjukan minatnya.

2.1.2.2.Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif

Ada beberapa kelebihan model Pembelajaran kooperatif, manakala

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu:

a. Model Pembelajaran kooperatif dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif,

khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide,

b. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap

permasalahan,

c. Dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara

verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai

pendapat orang lain.

Selain beberapa kelebihan, model pembelajaran kooperatif juga memiliki

beberapa kelemahan, di antaranya:
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a. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa

yang memiliki keterampilan berbicara,

b. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan

menjadi kabur,

c. Memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang tidak sesuai

dengan yang direncanakan,

d. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang

tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa

tersinggung, sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran.

2.1.2.3. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif

Agar penggunaan model pembelajaran kooperatif berhasil dengan efektif,

maka perlu dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut: menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa kedalam

kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi

tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok

mempersentasikan hasil kerjanya, memberikan penghargaan.

2.1.2.4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

Tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini adalah modifikasi dari

tipe Jigsaw. Jigsaw II dikembangkan oleh Robert Slavin pada tahun 1980 di mana

semua anggota kelompok asal mempelajari satu topik yang sama, hanya saja

masing-masing anggota difokuskan untuk mendalami bagian-bagian tertentu dari

topik itu. Setiap anggota kelompok asal harus menjadi ahli dalam bagian topik

yang mereka dalami. Seperti Jigsaw, di tipe Jigsaw II ini mereka juga harus

mengajarkan keahliannya pada anggota kelompok asalnya yang lain secara

bergantian.

2.1.2.5. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II

Agar penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II berhasil

dengan efektif, maka perlu dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut:

1) Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II (Aronson, 1978)

a. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4

orang.



12

b. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama, dan

membaca semua materi

c. Tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk membagi materi (sub

bab mereka).

d. Anggota dari tim yang mendapatkan bagian materi yang berbeda,

bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub

bab mereka.

e. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kelompok 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) Modifikasi Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II (Robert Slavin

1980)

a. Guru menulis topik pembelajaran

b. Guru menulis tujuan pembelajaran

c. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4

orang.

d. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama tentang

macam-macam klasifikasi

e. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan masalah/pertanyaan yang

berbeda yang berkaitan dengan macam-macam klasifikasi

f. Anggota dari tim yang mendapatkan masalah yang berbeda, bertemu

dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan tugas

mereka

g. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggoata kembali ke

kelompok asal dan bergantian menyampaikan jawaban dari pertanyaan

yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Tiap anggota lainnya

mendengarkan dan memberikan tanggapan
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h. Guru meminta kepada tiap kelompok tim ahli untuk mempresentasikan

hasil diskusi

i. Peserta didik melaksanakan diskusi kelas

j. Guru memberikan penguatan pada hasil diskusi

k. Guru membimbing peserta didik mengambil kesimpulan.

Model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw II setelah dimodifikasi oleh

Robert Slavin,  maka model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dapat

disintakan seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Sintaks Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw II
FASE – FASE TINGKAH LAKU GURU

FASE 1

Membaca (Reading)

Guru mengarahkan anggota masing-masing kelompok tersebut

berunding dan membagi tugas untuk masuk ke kelompok ahli

(expert). Misalnya, pokok materi terdiri dari 3 sub pokok

materi/ bahasan, maka dapat dibentuk sejumlah 4 kelompok

expert (Expert A, B, C, D). Kemudian kelompok belajar tersebut

berunding untuk menentukan satu orang siswa sebagai wakil

dari kelompok belajar bergabung ke tiap kelompok expert A, B,

C dan D, sesuai hasil perundingan. Jadi dalam kelompok expert

masing-masing beranggotakan 5 orang siswa.

FASE 2

(Expert Group Discussions)

Di dalam kelompok expert, guru tetap membimbing selama

siswa berdiskusi membahas dan memecahkan masalah atau soal

yang terdapat dalam LKS. Setelah diskusi kelompok expert

selesai, semua anggota kelompok expert kembali ke kelompok

belajar semula.

FASE 3

Laporan tim (Team reports)

Guru menunjuk siswa sebagai wakil kelompok belajar di

kelompok expert untuk menjelaskan kepada teman-temannya se

kelompok. Demikian juga teman dari expert yang lain

menjelaskan kepada teman- teman sekelompok tentang apa yang

dibahas dan dikerjakan selama di dalam kelompok expert. Pada

saat diskusi expert inilah, guru dapat memberikan bimbingan,

validasi materi dan jawaban siswa dari masing-masing expert.

FASE 4

Penaksiran (Assessment)

Guru mengadakan kuis yang harus dikerjakan oleh siswa secara

individual. Hasilnya berupa nilai individu anggota kelompok.

FASE 5

Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah

dipelajari atau masing-masing kelompok mempersentasikan

hasil kerjanya.
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2.1.3 Hasil belajar

Hasil belajar Nana Sudjana (2004) menyimpulkan “kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Hasil belajar

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaram. Proses terhadap

penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan

siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar melalui kegiatan belajar. Selanjutnya

dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan

siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

1. Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu:

a) Ketrampilan dan kebiasaan,

b) Pengetahuan dan pengertian,

c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan

bahan yang ada pada kurikulum sekolah,

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:

a) Faktor internal (dari dalam individu yang belajar)

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada

faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain yaitu

motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan.

b) Faktor eksternal (dari luar individu yang belajar).

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan

belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar

siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam penelitian adalah

model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariatif hanya

ceramah, tanya jawab dan menghafal materi.

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses

belajar yang dilakukan siswa, harus semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh

siswa. Proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang dicapai siswa.

2.1.4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II dengan

Hasil Belajar.
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Menurut Anita Lie (2005) ada lima prinsip dalam model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw, yaitu sebagai berikut,

1. Prinsip ketergantungan positif (positif Interpendence), yaitu dalam

pembelajaran kooperatif , keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung

pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja

kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh

karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling

ketergantungan.

2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu keberhasilan

kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh

karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab

yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut.

3. Interaksi tatap muka (face to face promation interaction), yaitu memberikan

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka

melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima

informasi dari kelompok lain.

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu melatih

siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan

pembelajaran.

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok

untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar

selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif.

Menurut Anita Lie (2005) ada lima prinsip dalam model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian

tugas tergantung pada usaha yang dilakukan dari masing-masing anggota

kelompok kemudian diberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota

kelompoknya juga untuk melakukan interaksi dan berpartisipasi aktif dalam

berkomunikasi di kegiatan pembelajaran diskusi,  jadwal waktu khusus bagi

kelompok merupakan langkah terakhir untuk mengevaluasi proses kerja

kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih

efektif.
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Pemikiran dasar penggunaan pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II ini

adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi dengan yang lain.

PKn merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di Tingkat Sekolah Dasar

Negeri Sukoharjo 01. PKn adalah mata pelajaran yang mempelajari Susunan

Lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Pusat: MPR, DPR, DPD,

Presiden, MK dan BPK. Berdasarkan hasil tindakan kelas yang dilaksanakan oleh

peneliti sebelumnya dari data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II yang dapat berpengaruh

positif terhadap aktivitas belajar siswa, dimana pengaruh ini dapat terjadi

pada peningkatan terhadap aktivitas siswa. Dengan pembelajaran tipe

Jigsaw II ini siswa menjadi lebih termotivasi unuk kreatif, berani,

bertanggungjawab, saling menghargai satu sama lain serta bersemangat

dalam kegiatan belajar mengajar

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II  ini juga

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa, karena dengan

pembelajaran ini siswa dapat saling bertukar pikiran dalam kegiatan

belajar kelompok sehingga berpengaruh pada hasil belajar. Dengan

timbulnya semangat siswa yang mau berperan aktif dalam pembelajaran,

membuat siswa lebih bersemangat juga dalam mempelajari materi

pelajaran PKn.

2.2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe jigsaw

ini telah banyak dilakukan oleh peneliti lain yang berbentuk tesis, skripsi ataupun

jurnal. Berbagai penelitian tersebut telah membuktikan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran PKn. Sehingga peneliti memilih beberapa kajian yang relevan

sesuai yang peneliti lakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II.

Peneliti pertama Tengku Zuraida, (PTK Tahun 2010). Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw III untuk Meningkatkan Minat Belajar PKn

Siswa Kelas V SD Negeri 002 Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten
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Rokan Hilir. Skripsi. Program Studi PKn FKIP Universitas Riau. Pembimbing: (I)

Sri Erlinda, S.IP., M.Si, (II) Dra. Hj. Musnelly Eva. Dengan hasil penelitian 1

(bekerja sama dalam kelompok) dari 43,33% meningkat menjadi 60,00%, dan

pada elemen 3 (bertanya kepada guru) dari 43,33% meningkat menjadi 50,00%,

(3) Siswa sudah mulai aktif memperhatikan dengan serius dan berani

mengemukakan pendapatnya serta sudah mulai menanyakan kesulitan dalam

belajar, (4) Dalam menyelesaikan tugasnya, siswa telah dapat melakukannya tepat

waktu meski harus mendapat bimbingan guru.

Peneliti kedua Oleh : Dwi Restiti Yuliasih, (PTK Tahun : 2012). Penelitian

ini bertujuan untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi belajar PKn pada materi

Globalisasi melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas 4 SD Negeri 1

Kracak tahun ajaran 2011/2012. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4

yang terdiri dari 31 siswa yaitu 19 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui dua

siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35

menit untuk setiap pertemuan. Tekhnik pengumpulan data menggunakan tekhnik

tes dan non tes. Untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi

belajar diberikan pada setiap akhir siklus. Setiap siklus meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian pada

pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada siklus I

persentase motivasi 37,22% dengan kriteria motivasi sedang dan siklus II

meningkat menjadi persentase motivasi 50,32% dengan kriteria motivasi tinggi.

Prestasi belajar siswa siklus I memperoleh rata-rata sebesar 63,87 dengan

ketuntasan klasikal 61,29% dan siklus II meningkat sebesar 77,41 dengan

ketuntasan klasikal 87,09%.

Peneliti ketiga Apriliana, (PTK 2012). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

terhadap hasil belajar PKn bagi siswa kelas V SD Negeri I Genengsari Kecamatan

Toroh Kabupaten Grobogan semester II tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini

merupakan penelitian dengan variabel terikat hasil belajar PKn dan variabel
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bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Penelitian pre-

experimental design ini menggunakan jenis One-Group Pretest-Posttest Design.

Subjek penelitian sebanyak 25 siswa. Instrumen yang digunakan adalah dengan

tes. Data dianalisis dengan menggunakan Paired Samples  = 0,05). Rata-rata

hitung (mean) Test pada taraf signifikansi 5% ( pretest adalah 58,80 sedangkan

posttest adalah 80,20. Membuktikan bahwa hasil belajar siswa sesudah diberikan

perlakuan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mempunyai

rata-rata hitung (mean) lebih tinggi daripada hasil belajar siswa sebelum diberikan

perlakuan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Hasil

perhitungan penelitian ini menggunakan uji t dengan nilai thitung sebesar 9,391

dan nilai table = 2,064. Ternyata thitung > table atau 9,391 > 2,064  = 0,05 lebih

besar dari Sig.(2-tailed) atau 0,00dan hasil  < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut

maka dapat diambil keputusan bahwa ada pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar PKn bagi siswa kelas V

SD Negeri I Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan semester II tahun

pelajaran 2011/2012.

Hasil analisis data yang diperoleh pada kajian hasil-hasil penelitian yang

relevan terangkum pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 ANALISIS DATA KAJIAN HASIL PENELITIAN

Nama Peneliti Model Pembelajaran Analisis Hasil

Penelitian

Pertama

Tengku Zuraida,

PTK 2010

Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif

Tipe Jigsaw III untuk

Meningkatkan Minat

Belajar PKn Siswa Kelas

V SD Negeri 002 Rantau

Panjang

Dengan hasil peneltian

1 (bekerja sama dalam

kelompok) :

Dari 43,33% meningkat

menjadi 60,00%, dan

Pada elemen 3

(bertanya kepada guru)

dari 43,33% meningkat
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menjadi 50,00%,

Kedua

Dwi Restiti Yuliasih,

PTK 2012

Meningkatkan Motivasi

dan Prestasi belajar PKn

pada materi Globalisasi

melalui pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw di

kelas IV SD Negeri 1

Kracak tahun ajaran

2011/2012

Siklus I presentase

motivasi 37,22%

dengan kriteria

motivasi sedang dan

siklus II meningkat

menjadi presentase

motivasi 50,32%

dengan kriteria

motivasi tinggi.

Prestasi belajar siswa

siklus I memperoleh

rata-rata sebesar 63,87

dengan ketuntasan

klasikal 61,29% dan

siklus II meningkat

sebesar 77,41 dengan

ketuntasan klasikal

87,09%.

Ketiga

Apriliana,

PTK 2012

Mengetahui pengaruh

penggunaan model

pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw terhadap hasil

belajar PKn bagi siswa

kelas V SD Negeri I

Genengsari Kecamatan

Toroh Kabupaten

Grobogan semester II

tahun pelajaran

2011/2012

Hasil perhitungan

penelitian ini

menggunakan uji t

dengan nilai thitung

sebesar 9,391 dan nilai

ttable = 2,064. Ternyata

thitung > table atau

9,391 > 2,064  = 0,05

lebih besar dari Sig.(2-

tailed) atau 0,00dan

hasil  < 0,05.
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2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa teori mengenai model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw II, maka terdapat suatu gagasan atau pendapat dari penulis. Model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II yang dikembangkan sendiri oleh penulis

dengan melakukan bebarapa perubahan dalam hal bahan diskusi dan model

presentasinya.  Beberapa  perubahan itu antara lain berupa :

a. Setiap kelompok mendapat topik diskusi yang berbeda dengan kelompok

lain,

b. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya dalam bentuk

tayangan pada kertas untuk ditempelkan pada papan pajangan dibuat

semenarik mungkin agar siswa dari kelompok lain mendapatkan

informasi dari kelompok lain,

c. Setelah ditempelkan masing-masing kelompok melakukan pembahasan

informasi topik dari tayangan kelompok lain,

d. Setelah selesai diskusi tersebut anggota kembali ke kelompok masing-

masing untuk melakukan rangkuman,

e. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil semua tayangan masing-masing

kelompok.
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Gambar 1 Alur Kerangka Pikir

2.4. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan maka

hipotesis penelitian ini adalah: dengan penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw II diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SDN

Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab. Semarang.
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