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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teoretis 

2.1.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Secara harafiah, IPA merupakan terjemahan dari kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science. Dimana natural itu sendiri berarti berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam. Sedangkan science artinya ilmu 

pengetahuan. Jadi, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini (Samatowa 

2011:3). Adapula yang menganggap bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional 

dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya (Samatowa 2011:2). 

Nash (dalam Samatowa 2011:3) mengemukakan bahwa IPA adalah suatu 

cara atau metode untuk mengamati alam. Cara IPA mengamati dunia ini bersifat 

analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara suatu fenomena dengan 

fenomena yang lainnnya. Sehingga siswa dapat membangun perspektif baru 

tentang apa yang diamatinya.  

IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta 

isinya (Samatowa 2011:3). Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada 

di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. Oleh karena itu, IPA 

dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat obyektif. Samatowa 

(2011:3) mengemukakan bahwa “IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang 

disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh manusia”. 

“Ilmu Pengetahuan Alam  merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu 

pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah, dengan 

ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan tentative (Sanjaya 2012:1)”. 

Carin dan Sund (dalam Sanjaya 2012:1) mendefinisikan IPA  sebagai  

“pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum 

(universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”.
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Sebagaimana yang tertuang dalam KTSP 2006 bahwa “IPA berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja tetapi merupakan proses penemuan”.  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian IPA maka dapat 

disimpulkan bahwa IPA mencakup tiga hal, yaitu 

1. IPA sebagai proses 

Merupakan cara atau metode yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dengan mengungkapkan sikap-sikap tertentu demi pencapaian hasil belajar 

yang baik; 

2. IPA sebagai produk 

Merupakan hasil yang diperoleh dalam proses pembelajaran IPA yang berupa 

fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep, hukum-hukum, teori-teori, dan 

postulat; 

3. IPA sebagai sikap 

Merupakan perilaku yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan 

dalam proses pembelajaran IPA. 

 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran IPA SD 

Pembelajaran IPA hendaknya lebih menekankan pada proses pemberian 

pengalaman langsung. Dengan pembelajaran IPA di SD hendaknya dapat 

membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik secara ilmiah 

(Samatowa 2011:2). Selain itu pembelajaran IPA juga diharapkan dapat 

membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia di dalamnya 

(Samatowa 2011:1). Pembelajaran IPA juga diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan-pemecahan 

masalahnya. Oleh karena itu pembelajaran IPA sangat penting untuk di ajarkan 

pada jenjang SD/MI. 
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Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang tidak menuntut hafalan tetapi 

merupakan pembelajaran yang memberikan latihan untuk mengembangkan cara 

berpikir yang sehat dan masuk akal berdasarkan kaidah-kaidah IPA (Dhiasuprianti 

2009:1). Oleh karena itu, hendaknya guru menciptakan pembelajaran yang 

mengacu kearah pemecahan masalah aktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Orlich (dalam Samatowa 2011:8) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

IPA di sekolah diharapkan dapat memberikan berbagai penelusuran ilmiah yang 

relevan. Anak didorong untuk memberikan penjelasan atas pengamatan mereka 

dalam diskusi kelas melalui tulisan. Pembelajaran IPA akan menjadi sangat 

berarti apabila diajarkan sedemikian, sehingga anak menjalani suatu proses 

perubahan konsepsi. Anak melakukan kegiatan didalam kelas untuk memahami 

konsep baru atau menguji berbagai ide (Samatowa 2011:9). 

Dalam pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat memahami alam sekitar 

melalui proses mencari tahu dan berbuat sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman belajar yang mendalam (Sanjaya 2012:4). Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di sekolah sebaiknya: 

1. memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga mereka 

kompeten melakukan pengukuran berbagai besaran fisis,  

2. menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan empiris 

dalam menguji suatu pernyataan ilmiah (hipotesis). Hipotesis ini dapat 

berasal dari pengamatan terhadap kejadian sehari-hari yang 

memerlukan pembuktian secara ilmiah,  

3. latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar 

matematika, yaitu sebagai penerapan matematika pada masalah-

masalah nyata yang berkaitan dengan peristiwa alam,   

4. memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif dalam 

kegiatan perancangan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun 

penjelasan berbagai gejala dan keampuhan IPA dalam menjawab 

berbagai masalah. 

Ada beberapa alasan mata pelajaran IPA dimasukkan dalam kurikulum 

sekolah menurut Samatowa (2011:4) adalah sebagai berikut: 

 



10 
 

 
 

1. IPA sangat berfaedah bagi suatu bangsa. 

2. Apabila IPA diajarkan menggunakan cara yang tepat, maka 

pembelajaran IPA dapat melatih/mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

3. IPA tidaklah menjadi mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka 

apabila disampaikan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan 

sendiri oleh anak. 

4. Mata pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.  

Sesuai yang tertuang dalam KTSP 2006 mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.  

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

1.1.3 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru 

kelas (Suprijono 2011:46). Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan 

dalam rangka menyiasati perubahan perilaku peserta didik (Hanafiah dan Suhana 

2010:41).  Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arends (dalam 

Suprijono 2011:46) bahwa model pembelajaran adalah mengacu pada pendekatan 

yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 

kelas.  
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Dalam suatu model pembelajaran yang ditentukan bukan 

hanya apa yang harus dilakukan guru, akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan, 

sistem sosial yang diharapkan, prinsip-prinsip reaksi guru dan siswa serta sistem 

penunjang yang diisyaratkan. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi 

oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik.  

Berdasarkan pendapat Suprijono (2011:46) dan Hanafiah & Suhana 

(2010:41), penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan oleh guru untuk membantu interaksi antara 

guru dan siswa selama proses pembelajaran, agar tujuan dari pembelajaran yang 

sudah direncanakan dapat tercapai, serta siswa dapat mencapai dan meningkatkan 

kompetensi kognitif, keterampilan dan sikap mereka setelah proses pembelajaran.  

Arends (2008:1-2) mengemukakan bahwa model pembelajaran dibagi 

menjadi 2, yaitu 

1. Model pembelajaran yang berpusat pada guru  

Model pembelajaran yang berpusat pada guru adalah suatu model 

pembelajaran dimana guru sangat mendominasi proses pembelajaran 

dan guru dijadikan satu-satunya sumber informasi bagi siswa. Dalam 

pembelajaran ini guru merancang pelajaran-pelajaran yang digunakan 

untuk memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa  

Model yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu model 

pembelajaran interaktif yang didalam kegiatannya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling berkomunikasi dalam 

mengerjakan tugas-tugas atau menyelesaikan  permasalahan yang 

diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam 

pembelajaran ini guru membangun berbagai kondisi untuk bahan 

penyelidikan siswa, melibatkan siswa dalam perencanaan, mendorong 

dan menerima ide-ide siswa, dan serta memberikan otonomi dan 

pilihan kepada siswa. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Dimana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil. Slavin mengemukakan bahwa Cooperative Learning adalah  suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 
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secara kolaboratif yang anggotanya  terdiri dari 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Slavin (2011:20) 

yang mengungkapkan bahwa dalam metode pembelajaran kooperatif atau 

pembelajaran dengan teman sebaya, siswa bekerjasama dalam kelompok-

kelompok kecil untuk membantu satu sama lain belajar.  

Sedangkan Kunandar (2009:359) menyatakan bahwa “pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan 

interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari ketersinggungan dan 

kesalah pahaman yang dapat menimbulkan permusuhan”.  

Ronald L. Partin (2012:291) menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif 

terdiri dari berbagai teknik yang memerlukan kerjasama siswa dalam suatu 

kelompok yang anggota-anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

yang dapat saling membantu dalam mempelajari suatu materi pelajaran”. Dan 

fokus utama dari pembelajaran kooperatif ini adalah memberikan pengertian 

kepada siswa agar mereka tidak saling bersaing dengan temannya untuk berhasil. 

Namun mereka harus menghasilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 

atau suku yang berbeda (heterogen) sesuai dengan pendapat Sanjaya (2006:240). 

Dengan meleburkan perbedaan dalam suatu kelompok diharap siswa dapat 

bekerjasama dan saling membantu dalam bekerja secara kelompok.  

Berdasarkan pendapat Slavin (2011:20), Kunandar (2009:359) dan Partin 

(2012:291), dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif yaitu untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat saling berinteraksi dan belajar 

secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut, 

siswa dapat saling berbagi informasi dan membantu teman yang mengalami 

kesulitan dalam memahami pelajaran. Model pembelajaran kooperatif ini dapat 

membantu guru dan siswa secara bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran 
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kooperatif sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan 

mendapatkan penghargaan (reward), jika kelompok tersebut dapat menunjukkan 

prestasi yang dipersyaratkan (Sanjaya 2006:240). 

Tidak semua pembelajaran kelompok disebut sebagai pembelajaran 

kooperatif. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran yang membedakannya (Suprijono 

2011:58). Arends  (2008:5) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

ditandai oleh fitur-fitur sebagai berikut:  

a. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar. 

b. Kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok dapat teridiri dari beragam 

ras, budaya, suku dan jenis kelamin. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kinerja kelompok dari pada 

individu. 

Sedangkan Sanjaya (2006:242-244) menyatakan bahwa ada empat 

karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu 

1. Pembelajaran secara tim 

Tim harus mampu membuat setiap siswa atau anggotanya belajar, 

dimana satu sama lain harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2. Pembelajaran didasarkan pada manajemen kooperatif 

Dalam melakukan pembelajaran kooperatif harus didasarkan pada 

fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan dan fungsi 

kontrol. 

3. Adanya kemauan untuk bekerjasama 

Perlu adanya penekanan prinsip bekerjasama dalam suatu kelompok 

karena keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok. 

4. Keterampilan bekerjasama 

Untuk menjalankan kemampuan kerjasama, siswa perlu didorong 

untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain.  

Adapun unsur-unsur pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh 

Roger dan David Johnson (dalam Suprijono 2011:58) yaitu 

1. Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran diciptakan suasana saling ketergantungan dimana 

siswa merasa saling membutuhkan antar sesama.  Sikap saling 

ketergantungan tersebut dalam mencapai tujuan bersama, 

menyelesaikan pekerjaan, ketergantungan terhadap bahan atau sumber 

belajar dan ketergantungan peran. 
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2. Tanggung jawab perseorangan (akuntabilitas individual) 

Setiap anggota kelompok  memiliki tangung jawab terhadap tugasnya 

masing-masing. Setiap anggota harus dapat memberikan yang terbaik 

untuk keberhasilan kelompoknya karena guru juga memberikan 

penilaian individual dan kelompok. 

3. Interaksi tatap muka 

Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

dapat saling bertatap muka untuk saling memberikan informasi dengan 

melakukan dialog tidak hanya dengan guru tetapi juga dengan siswa 

lain. 

4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan keterampilan menjalin 

hubungan yang baik antar pribadi dengan berkomunikasi dengan 

teman maupun guru. 

5. Pemrosesan kelompok 

Pemrosesan kelompok mengandung arti menilai. Melalui kegiatan ini 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kelompok dan kegiatan 

dari anggota kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat Suprijono (2011:58), Arends  (2008:5), Sanjaya 

(2006:242-244) dan Roger dan David Johnson (dalam Suprijono 2011:58) dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua pembelajaran kelompok disebut sebagai 

pembelajaran kooperatif. Dapat dikatakan sebagai pembelajaran kooperatif 

apabila memuat berbagai fitur, karakteristik dan unsur-unsur pembelajaran 

kooperatif seperti yang telah disampaikan diatas.  

Pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai 

pada prinsipnya (Sanjaya 2006:246-247), yaitu terdiri dari empat tahap antara 

lain:  

1. Penjelasan materi 

Tahap ini diartikan sebagai penyampaian pokok-pokok materi 

pelajaran sebelum siswa belajar dalam bentuk kelompok. Pada tahap 

ini guru dapat memberikan gambaran materi secara umum yang harus 

dikuasai oleh siswa dan siswa akan memperdalamnya dalam kegiatan 

kelompok. 

2. Belajar dalam kelompok 

Siswa diminta untuk mempelajari materi pelajaran sesuai dengan 

kelompok masing-masing yang telah dibentuknya. Dalam kegiatan 

kelompok ini siswa didorong untuk melakukan tukar menukar 

informasi dan pendapat, atau mendiskusikan permasalahan secara 

bersama-sama. 

3. Penilaian 
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Penilaian dalam pembelajaran kooperatif dilakukan secara individual 

maupun kelompok.  Nilai akhir siswa adalah gabungan dari nilai 

individual dan kelompok. 

4. Pengakuan tim 

Pengakuan tim ini adalah penetapan kelompok mana yang paling 

menonjol atau yang paling berprestasi dengan memberikan 

penghargaan atau hadiah. 

Model pembelajaran kooperatif ini sering dipakai dalam pembelajaran di 

kelas karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat 

meningkatkan hubungan sosial dalam bentuk mampu menerima kekurangan diri 

dan orang lain. Selain itu dengan pembelajaran kooperatif juga dapat 

merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar melalui berpikir, memecahkan 

masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Slavin dalam (Sanjaya 2006:240). 

Pembelajaran kooperatif ini mempunyai beberapa keunggulan dan 

kekurangan dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya (2006:247-248) keunggulan 

dari pembelajaran kooperatif ini adalah  

1. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak selalu menggantungkan 

diri pada guru tetapi mereka dapat mencari informasi dari sumber dan 

belajar dari siswa lainnya. 

2. Dengan pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengungkapkan idea tau gagasan dengan kata-kata secara 

verbal serta dapat membandingkan ide-ide orang lain. 

3. Pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan siswa untuk lebih 

bertanggung jawab dalam belajar. 

4. Pembelajaran ini mempunyai strategi yang ampuh dalam 

meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

5. Interaksi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung dapat 

meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. 

Dengan itu kegiatan ini berguna dalam ingatan jangka panjang. 

Selain berbagai keunggulan yang telah diuraikan diatas, adapun 

kekurangan dalam pembelajaran kooperatif ini (Sanjaya 2006:248-249) adalah 

sebagai berikut:  

1. Kurangnya pemahaman tentang filosofi pembelajaran koperatif siswa 

yang mempunyai kemampuan lebih akan merasa terhambat dengan 

siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Sehingga hal tersebut 

akan mengganggu kinerja dalam kelompok. 
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2. Jika tidak kegiatan peer teaching yang efektif dapat berakibat 

pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan rencana. Siswa tidak 

mencapai apa yang harus dipelajari dan dipahami. 

3. Keberhasilan pembelajaran ini dengan menumbuhkan kesadaran siswa 

membutuhkan periode waktu yang cukup panjang. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Jigsaw 

Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang teknik 

pelaksanaannya dimulai dari pembentukan kelompok yang disusun oleh guru 

yang sifatnya heterogen (Alma 2010:89).  Kelompok terdiri dari campuran siswa 

yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, berkemampuan tinggi 

maupun rendah dengan latar belakang sosial yang berbeda, perbedaan ras, suku 

maupun budaya. 

Slavin (2011:24) mengemukakan “Jigsaw adalah model pembelajaran 

kooperatif dimana siswa ditempatkan dalam tim-tim yang beranggotakan enam 

orang untuk mengerjakan akademis yang telah dipecah menjadi bagian-bagian 

untuk masing-masing anggota”. Dalam pembelajaran Jigsaw akan dibentuk 

kelompok-kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli yang 

bekerja sama dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kelompok asal adalah 

kelompok awal siswa yang terbentuk secara heterogen. Artinya mempunyai 

kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Dimana kelompok asal merupakan 

gabungan dari beberapa ahli. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok ahli 

adalah kelompok yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang 

ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami materi tertentu. Selain itu 

kelompok ahli juga bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan topik tersebut. Kelompok ahli ini mempunyai tugas untuk menjelaskan 

materi yang telah dipelajarinya kepada anggota lain dalam kelompok asalnya.  

Model pembelajaran Jigsaw dirancang untuk memberikan kesempatan 

belajar yang adil kepada semua siswa. Semua siswa berkesempatan yang sama 

untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap siswa mempunyai tanggung 

jawab terhadap tugasnya masing-masing. Setiap siswa diberikan kesempatan 

untuk mempelajari bagian materi tertentu sehingga dia menjadi ahli dalam bidang 

tersebut. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling menjelaskan pada 
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teman satu kelompok asalnya sehingga teman satu kelompoknya dapat memahami 

materi yang ditugaskan oleh guru (Isjoni 2012:81).  

Dengan demikian berdasarkan pendapat Alma, Slavin dan Isjoni dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran yang 

menekankan adanya kerjasama dalam kelompok yang dapat menimbulkan saling 

ketergantungan antar anggota kelompok. Pembelajaran ini ditandai dengan adanya 

pembagian kelompok asal dan kelompok ahli.  

Keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah 

dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran dirinya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Sehingga siswa terlibat aktif dalam 

memahami suatu persoalan dan menyelesaikannya secara kelompok (Isjoni 

2012:81). Dalam model ini siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, 

tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota lain dalam kelompoknya. Selain itu, dalam pembelajaran Jigsaw 

siswa bekerja denga sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai 

banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi (Lie 2002:68). Dengan demikian, pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan kerjasama antar siswa dan membuat materi pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini ada 

beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Adapun tahapan yang telah 

dikemukakan  oleh Kunandar (2009:365) adalah sebagai berikut. 

1. Kelompok asal 

a. Siswa dibagi dalam kelompok kecil 3-6 siswa. 

b. Bagikan wacana atau tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. 

c. Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau 

tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi tersebut. 

2. Kelompok ahli   

a. Kumpulkan masing-masing siswa yang mempunyai wacana atau 

tugas sama dalam satu kelompok. Sehingga jumlah kelompok ahli 

sesuai dengan topik atau tugas yang diberikan. 

b. Dalam kelompok ahli ini siswa ditugaskan untuk belajar secara 

bersama menjadi ahli sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 
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c. Tugaskan semua kelompok ahli untuk memahami baik-baik materi 

dan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada anggota 

kelompok asalnya. 

d. Apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli, 

masing-masing siswa kembali ke kelompok asalnya. 

e. Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk 

menyampaikan hasil dari tugas kelompok ahli. 

f. Apabila kelompok sudah selesai menyelesaikan tugasnya, secara 

keseluruhan masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan 

guru memberikan klarifikasi. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  yang 

dikemukakan oleh Wuryanto (2010:9) diuraikan menggunakan bagan seperti 

dibawah ini. 

1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (disebut dengan 

kelompok asal, setiap kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa dengan 

kemampuan yang heterogen). Setiap anggota kelompok nantinya diberi 

tugas untuk memilih dan mempelajari materi yang telah disiapkan oleh 

guru (misal ada 5 materi/topik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Misal 1 kelas terdiri dari 40 anak 

- Ada 5 topik yang akan dipelajari 

- Jadi kelompok asal ada 8 kelompok (40 : 5 =  8) 

2. Di kelompok asal, setelah masing-masing siswa menentukan 

pilihannya, mereka langsung membentuk kelompok ahli berdasarkan 

materi yang dipilih. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelompok Asal 

Kelompok Ahli 

Materi A Materi B Materi C Materi 

D 

Materi E 
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3. Setelah setiap kelompok ahli mempelajari (berdiskusi) tentang 

materinya masing-masing, setiap anggota dalam kelompok ahli 

kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan/menularkan apa-apa 

yang telah mereka pelajari/diskusikan di kelompok ahli. Ilustrasinya 

adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dalam tipe ini peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu 

memfasilitasi agar pelaksanaan kegiatan diskusi dalam kelompok ahli 

maupun penularan dalam kelompok asal berjalan secara efektif dan 

optimal.  

5. Setelah masing-masing anggota dalam kelompok asal selesai 

menyampaikan apa yang dipelajari sewaktu dalam kelompok ahli, guru 

memberikan soal/kuis pada seluruh siswa. Soal harus dikerjakan secara 

individual. 

6. Nilai dari pengerjaan kuis individual digunakan sebagai dasar 

pemberian nilai penghargaan untuk masing-masing kelompok. Teknik 

penilaian/penghargaan akan dijelaskan tersendiri di akhir bab 

pembelajaran kooperatif ini. 

Berdasarkan pendapat Kunandar (2009:365)  dan Wuryanto (2010:9) dapat 

disimpulkan langkah-langkah pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut. 

1. Guru membagi siswa kedalam kelompok asal secara heterogen dengan 

anggota 4-6 siswa. 

2. Guru membagi siswa menjadi kelompok ahli sesuai dengan jumlah pokok 

materi atau tugas yang akan dibahas oleh siswa.  

3. Dalam kelompok ahli siswa ditugaskan berdiskusi untuk memahami materi 

yang menjadi bagiannya masing-masing.  

4. Masing-masing anggota kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asalnya 

untuk memberikan penjelasan tentang materi yang menjadi bagiannya secara 

Kelompok Asal 

Kelompok Ahli 

Materi A Materi B Materi C Materi D Materi E 
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bergiliran kepada kelompok asalnya. Dan setiap anggota dalam kelompok asal 

dipastikan harus memahami semua materi yang dipelajari kelompok ahli. 

5. Siswa dalam kelompok asal diminta melaporkan hasil kerja mereka. 

6. Guru memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok.  

 

2.1.6 Percobaan 

Metode percobaan atau yang sering disebut dengan metode eksperimen ini 

merupakan cara penyajian bahan pelajaran dimana siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri apa yang dipelajarinya (Djamarah 

dan Zain 2010:84). Dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri dengan cara mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri. Dengan demikian siswa akan 

mengalami secara langsung kejadian yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

Sehingga siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran berlangsung.  

Djamarah dan Zain (2010:84) juga mengungkapkan bahwa dalam 

penggunaan metode percobaan, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari 

kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan 

atas proses yang dialaminya. Oleh sebab itu dituntut adanya keaktifan dari siswa 

selama melakukan kegiatan percobaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode percobaan merupakan 

metode dimana dalam pembahasan dan penyajian materi disajikan melalui 

kegiatan percobaan. Adapun karakteristik metode percobaan/eksperiman yang 

diungkapkan Isman (2011:1) adalah menuntut adanya alat bantu percobaan, 

mengutamakan aktivitas siswa, guru lebih bertindak sebagai pembimbing dan 

fasilitator, serta siswa memperoleh kemampuan sikap ilmiah. 

Penggunaan metode percobaan ini bertujuan agar siswa dapat menemukan 

sendiri berbagai jawaban mengenai persoalan yang dihadapinya dengan 

melakukan percobaan sendiri. Melalui metode ini dapat membantu siswa untuk 

menggunakan logika berpikir induktif dalam menarik kesimpulan dari fakta, 

informasi yang diperoleh dari percobaan. Selain itu juga dapat melatih 

kemampuan siswa untuk berpikir secara ilmiah (Satriaapena 2012:1).  
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Agar metode percobaan ini dapat berlangsung dengan efektif dan 

mencapai tujuan yang diharapkan, maka ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Hal yang paling utama adalah adanya alat dan bahan percobaan 

yang sekira tidak membahayakan bagi siswa dan mau memenuhi tingkat 

kebutuhan siswa. Perlu adanya perumusan tujuan pembelajaran yang jelas yang 

ingin dicapai melalui kegiatan percobaan yang akan dilakukan. Selain itu perlu 

adanya pemberian bimbingan dan petunjuk yang jelas kepada siswa agar mereka 

mampu memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

(Dhiasupriati 2009:3).  

Untuk melaksanakan metode percobaan, siswa juga harus memperhatikan 

prosedur atau tahapan dalam metode percobaan. Adapun tahapan atau prosedur 

dalam metode percobaan (Dhiasupriati 2009:4) adalah sebagai berikut. 

1. Perlu dijelaskan tentang tujuan percobaan, siswa memahami masalah 

yang akan mereka buktikan melalui percobaan tersebut. 

2. Guru perlu menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam 

percobaan agar tidak terjadi kesalahan. 

3. Selama kegiatan percobaan berlangsung, guru harus mengawasi 

pekerjaan siswa. 

4. Setelah kegiatan percobaan selesai, guru hendaknya mengumpulkan 

pekerjaan siswa untuk dilakukan evaluasi. 

Metode percobaan ini sering digunakan dalam pembelajaran IPA karena 

mempunyai beberapa keunggulan (Sagala 2011:220-221), yang diantaranya 

adalah 

a. Membuat siswa lebih percaya terhadap kebenaran atau kesimpulan 

melalui kegiatan percobaan. 

b. Membuat siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir dan berbuat. 

c. Selain memperoleh ilmu pengetahuan, siswa juga memperoleh ilmu 

praktis dalam menggunakan alat percobaan.  

d. Siswa menjadi terlatih untuk berpikir secara ilmiah dalam menanggapi 

masalah-masalah sehingga tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang 

kurang lazim atau tahayul. 

Namun, dibalik keunggulan metode ini terdapat kelemahan dalam proses 

pembelajaran (Sagala 2011:221). Adapun beberapa kelemahan tersebut adalah  

a. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ini fasilitas 

alat dan bahan yang diperlukan tidak selalu mudah diperoleh dan 

mahal. 
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b. Tidak selalu setiap percobaan yang dilakukan memberikan hasil sesuai 

dengan yang diharapkan karena ada faktor lain yang diluar jangkauan 

kemampuan. 

c. Dalam pelaksaan metode ini membutuhkan ketelitian dan keuletan. 

Berdasarkan pendapat (Sagala 2011:220-221) tersebut dapat disimpulkan 

bahwa metode percobaan sangatlah tepat bagi siswa dalam pembelajaran IPA 

karena membuat siswa menjadi aktif dan dapat mengalaminya secara langsung. 

Namun, dalam pelaksanaannya juga harus diperhatikan pengelolaan alat dan 

bahan yang hendak digunakannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya faktor lain diluar jangkauan yang mempengaruhi proses pelaksanaan.  

 

2.1.7 Model Pembelajaran Jigsaw dengan Percobaan dalam Pembelajaran 

IPA sesuai Standar Proses 

Pada umumnya model pembelajaran Jigsaw lebih sering digunakan dalam 

pembelajaran IPS atau yang membutuhkan hafalan materi banyak. Akan tetapi 

pada kali ini peneliti membuat inovasi untuk menggunakan model pembelajaran 

Jigsaw dalam pembelajaran IPA. Namun, tidak murni model pembelajaran 

Jigsaw, akan tetapi diwarnai menggunakan percobaan dalam kegiatan 

pembelajaran. Karena pembelajaran IPA adalah sesuatu yang konkret dan 

hendaknya siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Dengan itu siswa akan memperoleh pengalaman secara langsung, baik dalam 

berbuat secara langsung maupun dalam berinteraksi dengan teman yang lainnya. 

Sesuai dengan ketentuan PP No. 41 tahun 2007 penyelenggaraan 

pembelajaran meliputi 3 tahapan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir.  

1. Kegiatan Awal  

Kegiatan awal merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan mampu memberikan ruang yang cukup bagi siswa. 

Dalam pelaksanaan kegiatan inti hendaknya sistematis melalui proses 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Melalui berbagai aktivitas dalam 
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kegiatan inti ini siswa dapat menggali informasi mengenai materi 

pelajaran. Dan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

berbagai kegiatan yang telah dilakukannya.  

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan ini meliputi pembuatan 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, dan tindak lanjut.  

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 yang 

telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw dengan percobaan dalam 

pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. 

A. Kegiatan Awal 

1. Membuka pelajaran dengan salam. 

2. Melakukan absensi dan menanyakan kabar siswa. 

3. Menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

4. Melakukan apersepsi atau motivasi. 

Apersepsi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan 

untuk menggali pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan 

dipelajari. Sedangkan motivasi adalah upaya guru untuk membangkitkan 

minat siswa dalam mengikuti pelajaran. 

B. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran secara ringkas. 

2. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 3 - 4 orang siswa. 

3. Guru menjelaskan tentang aturan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan bagan.  

4. Guru membagi siswa menjadi kelompok asal yaitu kelompok awal 

siswa yang terbentuk secara heterogen. 

5. Setelah kelompok asal terbentuk, guru membagi siswa menjadi 

kelompok ahli. Kelompok ahli adalah kelompok yang terbentuk dari 

anggota kelompok asal yang berbeda yang bertugas untuk mempelajari 

materi tertentu. 
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6. Sesuai dengan kelompok ahlinya, siswa diminta melakukan percobaan 

sesuai dengan pokok materi yang telah diberikan. Kemudian siswa 

diminta untuk mendiskusikan tugas yang berkaitan dengan materi 

melalui lembar kerja siswa yang diberikan.  

7. Siswa dalam kelompok ahli diminta untuk menguasai materi yang 

menjadi bagiannya dengan cara membandingkan materi yang 

dijelaskan oleh guru dengan melalui percobaan dan hand out.  

8. Setelah kegiatan diskusi selesai siswa diminta untuk kembali ke 

kelompok asalnya. Dan masing-masing anggota dari kelompok ahli 

diminta untuk menjelaskan materi yang menjadi bagiannya kepada 

anggota lain dalam kelompok asalnya. 

b. Elaborasi 

1. Secara berkelompok siswa diminta membuat laporan hasil diskusi 

masing-masing anggota kelompok ahli mengenai sifat-sifat cahaya. 

Dan selanjutnya siswa dalam kelompok asal diminta untuk mencari 

contoh peristiwa yang menunjukkan adanya sifat-sifat cahaya selain 

dari penjelasan guru, melalui percobaan dan hand out yang ada. 

2. Setelah semua kelompok selesai membuat laporan, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penghargaan berupa bintang terhadap kinerja 

kelompok. 

 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membimbing siswa 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari bersama. 

2. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan soal. 

3. Guru bersama siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
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2.1.8 Belajar 

Hakikat belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku. Belajar merupakan 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman 

atau pelatihan yang diperkuat. Slameto (2010:2) mengemukakan, “belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan  

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. Begitu halnya sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Kunandar (2009:230) bahwa, “belajar adalah suatu aktivitas yang 

mengharapkan perubahan tingkah laku (behavioral change) pada diri individu”.  

Perubahan tingkah laku tersebut merupakan usaha dari individu yang 

bersangkutan.  

Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan 

merasakan. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya 

aktif. Perubahan yang terjadi akibat belajar itu akan bertahan lebih lama, bahkan 

sampai taraf tertentu tidak menghilang lagi (Winkel 2004:57). Dalam kegiatan 

belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan tetapi sebagai proses 

mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. Akan tetapi tidak semua perubahan perilaku berarti belajar 

(Kunandar 2009:321). Winkel (2004:59) menyatakan bahwa ada beberapa 

perubahan yang bukan merupakan gejala belajar yaitu (1) perubahan akibat 

kelelahan fisik, (2) perubahan akibat menggunakan obat, (3) perubahan akibat 

penyakit parah atau trauma fisik, dan (4) perubahan akibat pertumbuhan jasmani. 

Berdasarkan pendapat Slameto (2010:2), Kunandar (2009:320), dan 

Winkel (2004:57) dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu bentuk 

perubahan perilaku diri kita kearah yang lebih baik, semula yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa, dan yang terpenting adalah bersikap 

bijaksana terhadap perubahan yang lebih baik. Dalam belajar selalu melibatkan 

tiga hal pokok yaitu adanya perubahan tingkah laku, sifat perubahan relatif 

permanen dan perubahan tersebut disebabkan oleh adanya interaksi dengan 

lingkungan, bukan karena proses kedewasaan maupun perubahan-perubahan 

kondisi fisik yang sifatnya sementara. 
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2.1.9 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah  kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai 

akibat dari proses belajar yang ditempuhnya (Sudjana 2005:3). Kemampuan-

kemampuan yang dimiliki tiap siswa tentu berbeda karena pengalaman belajar 

yang dialami antara siswa satu dengan siswa lain juga berbeda. Hasil belajar 

bukan sekedar penguasaan hasil latihan melainkan adanya perubahan tingkah laku 

dari tahap demi tahap.  

Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang 

dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Winkel 2004).   

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam (Suprijono 2011:6-7) 

secara garis besar membagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotoris. 

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Terdiri dari 

6 aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis 

sintensis, dan evaluasi. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Terdiri dari 6 aspek yaitu gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepataan, gerakan keterampilan, gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Suprijono (2011:5) mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan-keterampilan. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan 

bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne (dalam 

Suprijono 2011:5-6) membagi hasil belajar kedalam lima kategori yaitu informasi 

verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. 

a. Informasi verbal 

Yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis 

maupun tulisan. 

b. Kecakapan intelektual 

Yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan 

lingkungannya menggunakan simbol-simbol. 
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c. Strategi kognitif 

Yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan 

pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. 

d. Sikap  

Yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk 

memilih macam tindakan yang akan dilakukan. 

e. Kecakapan motorik 

Yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol 

oleh otot dan fisik. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang didapat oleh siswa setelah mengalami proses 

belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi  hasil belajar (Mulyana 2012:2) 

yaitu: 

1. Faktor internal (dalam diri individu) 

Faktor kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor yang 

bersumber dari dalam diri individu sendri yang belajar. Faktor-faktor 

tersebut merupakan faktor psikologis antara lain: motivasi, perhatian, 

pengamatan, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan dan faktor fisik 

maupun psikis. 

2. Faktor eksternal (dari luar individu) 

Hal ini berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar diri individu 

yang belajar atau faktor lingkungan. Dalam pencapaian tujuan belajar 

perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar yang kondusif. 

Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran. 

Kedua faktor diatas sangatlah penting dalam menentukan pencapaian hasil 

belajar atau tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Dengan mengetahui hasil 

belajar siswa dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi sorang guru untuk 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut. Dan sebagai bahan 

penentu tingkat kegagalan atau keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. 

Salah satu contoh faktor dari luar diri siswa yang telah dikemukakan oleh 

Mulyana (2012:2) adalah kondisi pengajaran. Kondisi pengajaran yang dimaksud 

salah satunya adalah inovasi dalam pemilihan model pembelajaran. Salah satu 

bentuk inovasi dalam pengajaran adalah penggunaan model pembelajaran Jigsaw 

yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun dasar teori yang kuat yang 

memprediksi metode-metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan tujuan 
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kelompok dan tanggung jawab individual akan meningkatkan pencapaian prestasi 

siswa (Slavin 2005:41). Selain itu, Arends (2008:12) juga menyatakan bahwa dari 

45 studi yang direviu. 37 diantaranya menunjukkan bahwa kelas kooperatif 

menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik secara signifikan dibandingkan 

dengan kelas-kelas dalam kelompok kontrol. 

Penilaian hasil belajar dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dilakukan melalui 2 cara, yaitu penilaian kelompok dan penilaian individual (Lie 

2002:87). Selama proses pembelajaran, siswa bekerja secara kelompok sehingga 

siswa bertanggung jawab atas hasil kerja kelompoknya. Selain itu, penilaian 

individual dilakukan pada kegiatan diskusi. 

Dalam pembelajaran Jigsaw dengan percobaan, penilaian hasil belajar  

siswa mencakup 3 aspek sesuai yang dikemukakan oleh Bloom yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian hasil belajar aspek kognitif dilakukan 

dengan teknik tes (Haryati 2007:27). Tes merupakan suatu cara atau alat untuk 

mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik, sehingga 

menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi peserta didik tersebut 

(Wardani 2011:15). Dalam pembelajaran Jigsaw, tes yang digunakan adalah tes 

formatif yang dapat diberikan melalui tugas-tugas. 

Sedangkan  penilaian hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik dapat 

diukur menggunakan teknik non tes. Teknik non tes berisi pertanyaan atau 

pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah (Wardani 2011:17). 

Penilaian aspek afektif dapat dilakukan dengan menggunakan angket atau 

kuesioner (Haryati 2007:39). Sedangkan penilaian aspek psikomotorik dapat 

dilakukan menggunakan unjuk kerja atau pengamatan (Haryati 2007:27).  

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Priyo, 2011 dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar IPA melalui metode Jigsaw bagi Siswa kelas 5I SDN Klecoregonang 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. Dalam 

penelitiannya tersebut Priyo menyimpulkan bahwa penerapan metode Jigsaw 
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dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat 

dilihat dari rata-rata nilai siswa sebelum dilakukan tindakan adalah 64 dan naik 

menjadi 82,5 setelah dilakukan tindakan. Dan pada siklus ke II terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar yang semula hanya 36% kini menjadi 86%.  

Yeni, 2010 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model 

Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Sejarah pada siswa 

kelas 5 SDN Warudoyong Cikalongkulon Cianjur menyimpulkan bahwa 

penerapan model kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Kreatifitas siswa dalam diskusi pada kompetensi dasar Mengenal makna 

peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha 

dan Islam di Indonesia dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw meningkat dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan hasil 

evaluasi yang diperoleh dari siklus I sampai dengan siklus III. Terlihat pada siklus 

I nilai rata-rata kelompok yaitu 61,67, siklus II yaitu 80, dan siklus III yaitu 81,67. 

Dengan demikian penggunaan model kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran 

IPS di kelas 5 SDN Warudoyong terbukti dan meyakinkan dapat meningkatkan 

aktivitas, kreativitas, dan hasil belajar siswa.  

Selain itu juga didukung dengan penelitian Vivi Arum (2012) yang 

berjudul Penerapan Model Jigsaw dalam Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas 

IV SD N Citrodiwangsan  01 Lumajang. Dengan penerapan model pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat dari keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung ketika guru 

memberikan pertanyaan dan pada saat mereka melakukan kegiatan berkelompok. 

Selain itu juga dapat dilihat dari keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapat, dan berinteraksi dengan temannya melalui kerjasama yang baik. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh rata-rata aktivitas siswa dari siklus I mencapai 67,44 

meningkat pada siklus ke II menjadi 70,24. Sedangkan hasil belajar sebelum 

tindakan adalah 61,56 yang meningkat pada siklus I menjadi 69,08 dan meningkat 

lagi pada siklus ke II menjadi 73,46. Dalam penelitiannya tersebut Vivi Arum 

menyimpulkan bahwa penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan materi energi bunyi. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Priyo (2011) dan Arum 

(2012) tentang penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam kegiatan 

pembelajaran dapat diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran Jigsaw 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Peningkatan 

hasil belajar siswa ini dapat dilihat dari perubahan angka ketuntasan dari siklus I 

hingga siklus II. Selain itu penelitian Yeni (2010) juga menyimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw juga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS. Dengan demikian penggunaan model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Model pembelajaran Jigsaw dijadikan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa karena cara ini diyakini dapat membuat siswa 

aktif dan mudah memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran Jigsaw 

siswa terlibat aktif dalam mencari informasi melalui kegiatan diskusi. Apalagi 

kegiatan diskusi ini akan diwarnai dengan adanya percobaan, sehingga siswa 

dapat mengalaminya secara langsung. Kegiatan ini sangat bersesuaian dengan 

karakteristik pembelajaran IPA. Dengan begitu proses pembelajaran yang 

berlangsung akan berpusat pada siswa (student centered). Selain itu selama proses 

pembelajaran menggunakan model Jigsaw akan terjadi kegiatan tutor sebaya 

dimana siswa akan saling menjelaskan dan membantu mengajarkan materi satu 

sama lain. Dengan kegiatan tersebut akan membantu siswa untuk memahami 

materi pembelajaran untuk dirinya sendiri dan anggota kelompok lain. Sehingga 

dengan kegiatan pembelajaran menggunakan Jigsaw dapat memudahkan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi. Siswa juga akan memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap materinya masing-masing demi keberhasilan individu dan kelompok. 

Apabila siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik maka hasil 

belajar siswa pun akan menjadi baik.  
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Dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dengan percobaan diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya adalah  

1. Diduga model pembelajaran Jigsaw dengan percobaan yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Sidorejo Kidul 03.  

2. Langkah pembelajaran Jigsaw dengan percobaan yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sidorejo Kidul 03 adalah siswa berkerja 

secara aktif baik dalam kelompok asal maupun kelompok ahli yang 

disesuaikan dengan standar proses. 

 

2.5 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan 

perbaikan yang  ditetapkan sehingga memudahkan dalam pengukuran tingkat 

keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Penelitian ini dikatakan berhasil 

apabila tercapainya indikator keberhasilan yang sebagai berikut: 

1. Adanya kesesuaian antara urutan penyajian materi dengan alokasi waktu 

dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. 

2. Adanya perubahan peningkatan aktivitas siswa yang berhubungan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang terlibat aktif dalam belajar, 

meningkatnya jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan dan menjawab, 

dan meningkatnya jumlah siswa yang berinteraksi membahas materi 

pelajaran. 

3. Adanya perubahan peningkatan proses dan hasil dalam kegiatan 

kelompok. 

4. Terdapat 85 % siswa sudah tuntas belajar dalam arti memperoleh nilai > 

65 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 

 


