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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan
efektifitas pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan
pembelajaran konvensional dan untuk mendeskripsikan apakah
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih efektif daripada
pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV semester II SDN 1
Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tahun
pelajaran 2009/2010.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD
Negeri 1 Badran yang terdiri dari 2 kelas. Sebagai kelas
eksperimen adalah kelas IVB dan kelas kontrol adalah kelas IVA.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw dan pembelajaran konvensional sebagai variabel
bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan analisis data
menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa /j; sebesar 79,
68

dan /J2 sebesar 67,84. Dari analisis uji t, data hasil belajar
diperoleh t hitung = 5,006 dengan signifikansi sebesar 0,

000 <

0
,05 (a) Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara hasil

belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw dengan pembelajaran konvensional. Hasil

belajar siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw, menunjukkan ketuntasan belajar sebesar 96% (24 siswa)
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dari 25 siswa. Sedangkan pembelajaran konvensional
menunjukkan ketuntasan belajar sebesar 60 % atau 15 siswa.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw lebih efektif daripada pembelajaran
konvensional.

Saran yang dapat penulis ajukan berkenaan dengan penelitian ini
adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat digunakan
sebagai altematif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran PKn.

Kata Kunci : Efektifitas, Hasil Belajar, Kooperatif Tipe Jigsaw,
Konvensional

PENDAHULUAN

Pada umumnya praktik pembelajaran di sekolah-sekolah,

khususnya sekolah dasar dewasa ini dilakukan dengan
pendekatan pembelajaran konvensional, artinya pembelajaran

menggunakan metode ceramah dan sumber belajar cetak berupa
buku ajar. Demikian halnya dalam pembelajaran PKn,

pembelajaran konvensional ditandai dengan ceramah atau

penjelasan yang diiringi pemberian tugas dan latihan.

Pembelajaran konvensional lebih cenderung teacher centered

(berpusat kepada pendidik), yang dalam proses pembelajarannya
siswa lebih banyak menerima informasi bersifat abstrak dan
teoretis.

Ardhana (dalam I Wayan Sukro, 2009) menemukan bahwa 80%

guru menyatakan paling sering menggunakan metode ceramah

untuk pembelajaran. Sedangkan dari pandangan siswa, 90%

menyampaikan bahwa gurunya mengajar dengan cara
menerangkan, 58,8% berpendapat dengan cara memberikan PR,

dan 43,6% menyampaikan dengan cara meringkas, serta jarang
sekali melakukan pengamatan di luar kelas. Terkait dengan

temuan ini, kegiatan mengajar yang dilakukan oleh para guru
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tersebut merupakan aktivitas memindahkan informasi ke dalam

pikiran siswa yang pasif dan dianggap kosong. Siswa hanya
menerima informasi verbal dari buku-buku dan informasi dari

guru. Siswa tidak aktif selama kegiatan belajar mengajar. Siswa
cenderung pasif tanpa melibatkan indera mereka secara

maksimal. Kebanyakan siswa hanya menunggu instruksi dari

guru, hal ini disebabkan: (1) Siswa tidak memiliki budaya belajar

mandiri, selalu bergantung pada guru, tanpa diterangkan guru
siswa tidak mau belajar sendiri, (2) Kurangnya sumber belajar

sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui
lebih awal tentang materi yang akan dibahas. Fenomena di atas

mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak bermakna.

Praktik semacam itu tentu bertentangan dengan hakikat belajar
yang efektif. Belajar yang efektif haruslah melalui berbagai
macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Dua aktivitas

ini memiliki hubungan yang erat seperti yang diungkapkan
J.Piaget (dalam Saiful Sagala, 2006:24) bahwa seorang anak
berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat anak tak berpikir.

Agar ia berpikir sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan berbuat
sendiri. Maka sensori penglihatan, pendengaran dan gerakan
sangat penting bagi semua siswa. Apabila salah satu indera

mengalami hambatan, maka siswa akan mengalami keterbatasan.

Siswa dalam pembelajaran harus mengalami sendiri apa yang
dipelajarinya. Proses belajar tidak hanya menghafal, tetapi siswa

harus membangun pengetahuan di pikirannya sendiri tanpa harus
dipaksa sehingga pembelajaran akan menjadi bermakna. Menurut

teori Gestalt perbuatan belajar itu tidak berlangsung seketika,

tetapi berlangsung berproses kepada hal-hal yang esensial,
sehingga aktivitas belajar itu akan menimbulkan makna yang
berarti. (Saiful Sagala, 2006:49)
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Salah satu pendekatan pembelajaran yang secara potensial

memiliki kapasitas untuk mendorong para guru dan siswa

melakukan pembelajaran yang efektif adalah pendekatan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Melalui pembelajaran jigsaw
diharapkan dapat memberikan solusi dan suasana baru yang
menarik dalam pembelajaran sehingga memberikan dengan
konsep baru. Pembelajaran jigsaw membawa konsep pemahaman

inovatif, dan menekankan keaktifan siswa, diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa bekerja dengan sesama
siswa dalam suasana gotong royong dan memiliki banyak

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan
ketrampilan berkomunikasi

Beberapa alasan lain yang menyebabkan metode jigsaw perlu
diterapkan sebagai metode pembelajaran yaitu tidak adanya
persaingan antar siswa atau kelompok. Mereka bekerja sama
untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi cara pikiran yang
berbeda. Siswa dalam kelompok bertanggung jawab atas

penguasaan materi belajar yang ditugaskan padanya lalu
mengajarkan bagian tersebut pada anggota yang lain. Siswa juga
senantiasa tidak hanya mengharapkan bantuan dari guru serta
siswa termotivasi untuk belajar cepat dan akurat seluruh materi.

Di SD Negeri 1 Badran, sebagian besar guru masih menggunakan
pembelajaran konvensional untuk memberikan materi kepada
siswa. Guru hanya memberikan penjelasan, latihan dan tugas.
Hasil belajar mata pelajaran PKn menunjukkan rata-rata nilai 63,
padahal SD Negeri 1 Badran merupakan salah satu SD favorit di

Kecamatan Kranggan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang perbedaan efektivitas pembelajaran
Kooperatif Jigsaw dengan Pembelajaran Konvensional pada mata
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pelajaran PKn Kelas IV di SD Negeri 1 Badran Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung.

Masalah penelitian dirumuskan: 1) Apakah ada perbedaan hasil
belajar siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw dengan hasil belajar siswa yang menggunakan
pembelajaran konvensional pada mata pelajaran PKn kelas IV
semester II SDN 1 Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung tahun pelajaran 2009/2010? 2) Apakah

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih efektif daripada

pembelajaran konvensional untuk diterapkan pada mata

pelajaran PKn kelas IV semester II SDN I Badran Kecamatan

Kranggan Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2009/2010?

KAJIAN PUSTAKA

Pembelajaran

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Saiful

Sagala, 2006: 61) adalah kegiatan guru secara terprogram dalam
desain intruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif
yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, fasilitator, perlengkapan, dan

proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran
(Oemar Hamalik, 2008:55). Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun
2000 tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Jadi disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang
disengaja atau usaha sadar dari guru untuk membuat siswa
belajar pada suatu lingkungan belajar yaitu terjadinya perubahan
tingkah laku pada diri siswa yang belajar dimana perubahan itu
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dengan didapatkannya kemampuan baru karena adanya usaha
Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku,
belajar di kelas atau di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi
dan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkaitan

untuk membelajarkan siswa.

Efektifitas pembelajaran

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effective yang berarti

berhasil, tepat atau manjur. Efektifitas menunjukan taraf
tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika
usaha itu mencapai tujuannya. (Starawaji, 2009).

Menurut Sambasalim (2009) Pembelajaran dikatakan efektif

apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi
secara keseluruhan, peserta merasa senang, puas dengan hasil

pembelajaran, membawa kesan, sarana/fasilitas memadai, materi
dan metode affordable, guru profesional. Tinjauan utama
efektifitas pembelajaran adalah outpubiya, yaitu kompetensi

siswa. Efektifitas dapat dicapai apabila semua unsur dan

komponen yang terdapat pada sistem pembelajaran berfungsi
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efektifitas
pembelajaran dapat dicapai apabila rancangan pada persiapan,
implementasi, dan evaluasi dapat dijalankan sesuai prosedur

serta sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Eggen dan Kauchak (dalam Fauzi,2009) mengemukakan bahwa
pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa secara aktif
dilibatkan dalam pengorganisasian dan penentuan informasi
(pengetahuan). Siswa tidak hanya pasif menerima pengetahuan
yang diberikan guru. Hasil belajar ini tidak hanya meningkatkan
pemahaman siswa saja, tetapi juga meningkatkan keterampilan
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berfikir siswa. Menurut Suryosubroto (dalam Fauzi, 2009) agar

pelaksanaan pengajaran efektif yang perlu diperhatikan adalah :
1

. Konsistensi kegiatan belajar dengan kurikulum dilihat dari

aspek: (a) tujuan pembelajaran; (b) bahan pengajaran;

(c) alat pengajaran yang digunakan; (d) strategi
evaluasi

2
. Keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar meliputi : (a)

menyajikan alat, sumber dan perlengkapan belajar; (b)
mengkondisikan kegiatan belajar mengajar; (c)

menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan

belajar mengajar secara efektif.; (d) motivasi belajar
siswa; (e) menguasai bahan pelajaran yang akan di

sampaikan; (f) mengaktifkan siswa dalam kegiatan
belajar mengajar; (g) melaksanakan komunikasi interaktif
kepada siswa; (h) melaksanakan penilaian proses dan

hasil belajar.

Suryosubroto (dalam Fauzi, 2009) mengemukakan bahwa

efektifitas guru mengajar secara nyata dapat dilihat dari

keberhasilan siswa dalam menguasai apa yang diajarkan guru itu.

Adapun indikator yang dapat dilihat untuk menentukan apakah
pembelajaran itu berhasil atau tidak dapat dilihat dari dua segi
yaitu:

1
. Mengajar guru, menyangkut sejauh mana tujuan

pembelajaran yang direncanakan tercapai.

Kesiapan guru dalam penguasaan bidang keilmuan yang

menjadi kewenangannya, merupakan modal dasar bagi
terlaksananya pembelajaran yang efektif. Guru yang
profesional dituntut untuk memiliki persiapan dan
penguasaan yang cukup memadai, baik dalam bidang
keilmuan maupun dalam merancang program pembelajaran
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yang disajikan. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran

menggambarkan dinamika kegiatan belajar siswa yang

dipandu dan dibuat dinamis oleh guru. Untuk itu, guru

semestinya memiliki pengetahuan, kemampuan, dan

keterampilan dalam mengaplikasikan metodologi dan

pendekatan pembelajaran secara tepat. Kompetensi

profesional dari guru perlu dikombinasikan dengan
kemampuan dalam memahami dinamika perilaku dan

perkembangan yang dijalani oleh para siswa.

Beberapa aspek yang menjadi orientasi ke arah pencapaian
efektivitas pembelajaran dalam perspektif guru dipaparkan

oleh Djam'an Satori, et al. (dalam Sambasalim, 2009) sebagai
berikut.

a
. Apresiasi guru terhadap pengembangan kurikulum

dan implikasinya.
Guru dituntut mempunyai kemampuan dalam

pengembangan kurikulum secara dinamik sesuai dengan

potensi sekolah dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip

(a) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika;

(b) kesamaan memperoleh kesempatan bagi semua

siswa; (c) kesiapan menghadapi abad pengetahuan dan

tantangan teknologi informasi; (d) pengembangan

keterampilan hidup; (e) berpusat pada anak sebagai

pembangun pengetahuan; (f) penilaian berkelanjutan dan
komprehensif.

b
. Kreativitas guru dalam aplikasi teknologi

pembelajaran.

Guru dituntut mempunyai pemahaman konsep teoritis
dan praktis berkenaan dengan desain, pengembangan,
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pemakaian, manajemen, dan evaluasi pembelajaran serta
pengelolaan sumber belajar. Pembelajaran yang memiliki
efektifitas tinggi ditunjukkan oleh sifatnya yang
menekankan pada pemberdayaan siswa. Pembelajaran

bukan sekadar transformasi dan mengingat, juga bukan
sekadar penekanan pada penguasaan pengetahuan

tentang apa yang diajarkan, akan tetapi lebih

menekankan pada internalisasi tentang apa yang

diajarkan sehingga tertanam dalam jiwa anak dan

berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa.

Bahkan pembelajaran lebih menekankan pada siswa agar

mau belajar bagaimana cara belajar yang produktif.

2
. Belajar siswa, mengungkapkan sejauh mana tujuan

pembelajaran yang ingin tercapai melalui kegiatan belajar

mengajar atau sering disebut dengan hasil belajar yang

dilakukan dengan tes evaluas.

Selain faktor guru, keberhasilan proses pembelajaran banyak
bertumpu pada sikap dan cara belajar siswa, baik perorangan
maupun kelompok. Selain itu, tersedianya sumber belajar

dengan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat

merupakan faktor pendorong dan pemelihara kegiatan belajar
siswa yang produktif, efektif, dan efisien.

Memelihara suasana pembelajaran yang dinamis dan
menyenangkan merupakan kondisi esensial dalam proses

pembelajaran. Dalam hal ini, perlu ditanamkan persepsi
positif pada setiap diri siswa, bahwa kegiatan pembelajaran
merupakan peluang bagi mereka untuk menggali potensi diri
sehingga mampu menguasai kompetensi yang diperlukan
untuk kehidupannya kelak.
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Dalam penelitian ini, indikator efektifitas pembelajaran hanya

ditinjau dari belajar siswa yang telihat dari ketuntasan hasil
belajar siswa setelah melakukan pembelajaran. Berdasarkan

petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar Depdikbud

(dalam Fauzi, 2009) terdapat kriteria ketuntasan belajar

perorangan dan klasikal yaitu:
a. Seorang siswa dikatakan telah tuntas belajar jika

siswa tersebut telah mencapai skor 65% atau nilai
65.

b
. Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika terdapat

85% siswa yang telah mencapai daya serap lebih dari
atau sama dengan 65%.

Jadi dalam penelitian ini dikatakan tuntas apabila siswa
mencapai skor 65% ke atas dan tuntas secara klasikal 85%
ke atas.

Hasil Belajar

Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru (tim

penyusun KBBI, 2005). Hasil belajar adalah kemampuan yang

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Mulyono
Abdulrahman, 1999). Hasil belajar adalah perubahan sikap/

tingkah laku anak melalui proses belajar (W.S Winkel, 1999).

Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses

belajar. Menurut Syuaeb Kurdi dan Abdul Aziz hasil belajar
merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan,

perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami

siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Gagne
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mengemukakan lima kategori tipe hasil belajar, yakni verbal
information, inte/ektual skill, cognitive strategy, attitude dan
motor skill {Hana Sudjana,2000).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang

cenderung menetap baik dilihat dari unsur segi kognitif, afektif,

dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu

tertentu, yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan dengan cara

latihan dan pengalaman belajar. Untuk memperoleh hasil belajar,
diperlukan penilaian atau dilakukan evaluasi pada siswa yang

merupakan tindak lanjut atau cara yang dilakukan untuk

mengukur tingkat penguasaan siswa dalam proses pembelajaran

yang telah dilakukannya, sehingga dengan evaluasi pendidik juga
dapat mengukur tentang perubahan tingkah laku siswa secara

nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai
dengan tujuan pengajaran. Jadi penilaian atau evaluasi hasil

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar
yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu (Samsul Hadi dan
Rukiyah,2009).

Hasil belajar merupakan realisasi pemekaran dari kecakapan atau

kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dari

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun

keterampilan motorik (Nana Saudih Sukmadinata,2003). Hasil

belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor

utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang
datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang
datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya.
Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap
hasil belajar yang dicapai. Hasil belajar siswa disekolah 70%
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dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh
lingkungan. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa

juga ada faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial

ekonomi, faktor fisik, dan psikis (Susianha,2009).

Untuk mencapai hasil belajar sesuai apa yang diharapkan, maka
diperlukan perhatian. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil
belajar antara lain: faktor intern adalah faktor yang ada dalam
diri siswa, misalnya kecerdasan, bakat, minat, dan motifasi.

Faktor ekstem adalah faktor yang berada di luar siswa, misalnya

keluarga, sekolah, masyarakat, dll.

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif)
dan tes semester (sumatif). Dalam penelitian ini, yang dimaksud
hasil belajar siswa adalah hasil tes setelah pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada kelas eksperimen dan hasil tes setelah
pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

Pembelajaran Kooperatif

Menurut Susanto (dalam Bambang Aryawan, 2009) Pembelajaran
kooperatif merupakan metode pembelajaran yang mengelompok-

kan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat
kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman
konsep atau subkonsep. Setiap anggota kelompok bertangung
jawab tidak hanya untuk mempelajari konsep yang diajarkan,
tetapi juga untuk bekerja sama dalam belajar. Keberhasilan
individu dalam belajar diorientasikan oleh keberhasilan kelompok.

Menurut Johnson & Johnson (dalam Sahiri,2009) pembelajaran

kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke

dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama
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dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan pelajari
satu sama lain dalam kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif
adalah strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap
atau perilaku bersama atau membantu diantara sesama dalam
struktur kerjasama, yang terdiri dari dua orang atau lebih (Ahmad
Sudrajat,2007).

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah suatu pembelajaran dengan sistem kerja

kelompok yang menekankan kerja sama antar anggota kelompok
dalam memecahkan masalah.

Metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar

belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran

kooperatif yang membedakannya dengan pembagian kelompok

yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model

pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru
mengelola kelas dengan lebih efektif. Menurut Roger dan David

Johnson (dalam Sahiri, 2009) mengatakan bahwa tidak semua

kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk

mencapai hal yang maksimal, ada lima unsur model pembelajaran
gotong royong harus diterapkan, yaitu sebagai berikut:

a. Saling ketergantungan positif

Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha

setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang
efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa
sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan
tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka.

b
. Tanggung jawab perseorangan

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang
pertama. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut
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prosedur model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, setiap
siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan

yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok
adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya.

c. Tatap muka

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu
muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan

para pembelajar untuk membentuk sinergi yang
menguntungkan semua anggota. Inti dan sinergi ini adalah
menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan
mengisi kekurangan masing-masing.

d
. Komunikasi antar anggota

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan

berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan

siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-
cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok tergantung

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan
dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapatnya.

e. Evaluasi proses kelompok

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok

untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja

sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan
lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap

kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang

beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran terlibat

dalam kegiatan pembelajaran cooperative learning.

Adapun ciri-ciri dari kooperatif sebagai berikut: (1) Siswa bekerja

dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi
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belajarnya, (2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, (3) Bilamana mungkin,
anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin
berbeda-beda, (4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok
ketimbang individu. (Doantara Yasa, 2009)

Menurut Ibrahim (dalam Doantara Yasa, 2009) Model
pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-
tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu: a). Hasil Belajar
akademik. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai
macam tujuan sosial, pembelajaran kooperatif juga bertujuan
untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.
Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam
membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. b)
Penerimaan terhadap Perbedaan Individu. Pembelajaran
kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar
belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama
lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur
penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama

lain, dan c) Pengembangan Keterampilan Sosial. Pengembangan
keterampilan sosial adalah untuk mengajarkan kepada siswa
keterampilan kerjasama dan kolaborasi.

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah sebagai
berikut:

a.
 Teori Motivasi

Menurut teori motivasi
, motivasi siswa pada pembelajaran

kooperatif terutama terletak dalam bagaimana bentuk hadiah

atau struktur pencapaian tujuan saat siswa melaksanakan
kegiatan. Ada 3 macam struktur pencapaian tujuan yaitu

sebagai berikut: (1) Kooperatif, dimana orientasi tujuan
masing-masing membantu pencapaian tujuan siswa lain. (2)

208

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2



Scholaria. Vol. 1, No. 1. Mei 2011: 194 - 238_

Kompetitif, dimana upaya siswa untuk mencapai tujuan akan
menghalangi siswa lain dalam pencapaian tujuan. (3)
Individualists, dimana upaya siswa untuk mencapai tujuan
tidak ada hubungannya dengan siswa lain dalam mencapai
tujuan tersebut.

Berdasarkan tinjauan di atas, tujuan kooperatif adalah
menciptakan situasi dimana keberhasilan individu dipengaruhi
keberhasilan kelompok. Oleh karena itu untuk mencapai

tujuan pribadi mereka, anggota kelompok harus membantu
teman/anggota kelompoknya yang dapat membuat variasi
dalam metode belajar.

b
. Teori Kognitif

Teori ini mengukur efek-efek dari bekerjasama dalam diri

individu. Teori ini dikelompokkan dalam dua kategori yaitu ;

(1) Teori perkembangan, dalam teori perkembangan
kerjasama pada anak-anak yang berusia sama akan bisa
diarahkan oleh pendekatan perkembangan orang lain.

Vygostsky mendefinisikan zone of proximal development
sebagai jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya
yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah
dibawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan

teman sebaya yang lebih mampu. (2) Teori elaborasi kognitif,
teori ini memiliki pandangan berbeda. Penelitian dalam

psikologi kognitif telah menemukan bahwa supaya informasi
dapat disimpan dalam memori dan terkait dengan informasi
yang sudah ada dalam memori itu, maka siswa harus terlibat
langsung dalam kegiatan restruktur atau elaborasi kognitif
atas suatu materi. Salah satu elaborasi kognitif yang paling
efektif adalah menjelaskan materi itu pada orang lain.
(Arends,R.I dalam Ahmad Sudrajat, 2007)
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Dalam pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam tipe.
Menurut Mohamad Nur (2005:5) ada 3 macam pembelajaran
kooperatif yang cocok untuk hampir seluruh mata pelajaran dan
tingkat kelas yaitu sebagai berikut:

1. Student Teams-Achievement Division (STAD)

STAD merupakan kerja tim dengan anggota kelompok
heterogen dalam tiap anggota tim dan dalam kegiatan
pembelajaran tim dituntut selalu rnelakukan perbaikan agar
berhasil dalam menghadapi kuis.

2
. Teams-Game-Tournament (TGT)

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe
atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan,
melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada

perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor
sebaya dan mengandung unsur permainan.

3
. Jigsaw

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang menjadi kajian
dalam penelitian ini akan dibahas lebih jauh.

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran koperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe
pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota
dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan
bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut
kepada anggota lain dalam kelompoknya.(Yusuf, 2009).

Metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah salah satu
model pembelajaran yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen,
beranggotakan 4-6 siswa, setiap siswa bertanggung jawab atas
penguasaan bagian dari materi belajar dan harus mampu
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mengajarkan bagian tersebut kepada anggota tim lainnya.

(Arends, R.I dalam Ahmad Sudrajat, 2007)

Model pembelajaran tipe jigsaw adalah suatu strategi belajar

yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari
dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak

mengharuskan urutan penyampaian (Hizyam Zaini dkk,2007).

Kooperatif tipe jigsaw ini memandang bahwa keberhasilan dalam

belajar bukan semata-mata harus diperoleh oleh guru, melainkan

bisa juga dari pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran itu,
yaitu teman sebaya. Jadi, keberhasilan belajar dalam pendekatan

ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu secara
utuh, melainkan perolehan itu akan baik bila dilakukan secara

bersama-sama dalam kelompok kecil yang terstruktur dengan
baik.

Jigsaw merupakan sebuah teknik dipakai secara luas yang
memiliki kesamaan dengan teknik "pertukaran dari kelompok ke

kelompok" (Group to group exchange) dengan suatu perbedaan

penting yaitu setiap siswa mengajarkan suatu materi yang dapat
dipelajari dengan singkat atau "dipotong" dan disaat tidak ada

bagian yang harus diajarkan sebelum yang Iain-Iain. Setiap siswa
mempelajari sesuatu yang dikombinasi dengan materi yang telah

dipelajari oleh siswa lain, membentuk sebuah kumpulan
pengetahuan atau keahlian yang bertalian.

Teknik mengajar Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa mata
pelajaran, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan

sosial, matematika, agama, dan bahasa. Teknik ini menggabung-

kan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara.
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Pada strategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat dua
kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Hubungan
antara kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan dalam
Gambar Oldan 02 berikut:

Kelompok Asal

Kelompok Ahli

Gambar 01. Ilustrasi Kelompok Jigsaw
Keterangan:

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan
topik yang sama (kelompok ahli) untuk berdiskusi dan membahas

materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok

serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka

tersebut. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok

kemudian kembali pada kelompok semula (asal) dan berusaha

mengajarkan pada teman sekelompok asalnya apa yang telah
mereka dapatkan pada kelompok ahli. Selanjutnya diakhir
pembelajaran, siswa diberi kuis secara individu yang mencakup
topik materi yang telah dibahas.(Doantara Yasa,2008)

Langkah-langkah penerapan teknik jigsaw menurut Arends
(dalam Ahmad Sudrajat, 2007) antara lain adalah :
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1
. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap

kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang
berbeda. Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah
anggota dalam kelompok asal diseesuaikan dengan jumlah
bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam tipe

Jigsaw ini, setiap siswa di kelompok asal terlebih dahulu
diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi

pembelajaran tersebut. Setelah itu, semua siswa dengan

materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam

kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli,
siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama,

serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada

temannya jika kembali ke kelompok asal.

Gambar 02. Pembentukan Kelompok Jigsaw
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2
. Setelah kembali ke kelompok asal, siswa bergantian

mengajarkan teman dalam kelompok asal tentang materi
pelajaran yang dipelajari atau didiskusikan dalam kelompok
ahli tadi

3. Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun
kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-

masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu
kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang

telah dilakukan agar gum dapat menyamakan persepsi pada

materi pembelajaran yang telah didiskusikan.

4
.
 Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual.

5. Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.

Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa

bagian materi pembelajaran. Perlu diperhatikan bahwa jika

menggunakan Jigsaw untuk belajar materi baru maka perlu
dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta

cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Sebagai salah satu model pembelajaran yang kooperatif tipe
Jigsaw mempunyai kebaikan-kebaikan sebagai berikut:

a. Dapat mengembangkan hubungan antara pribadi positif
diantara siswa yang memiliki kemampuan belajar
berbeda

b
. Menerangkan bimbingan sesama teman

c. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi
d

. Memperbaiki kehadiran
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e. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar
f

. Sikap apatis berkurang

g.
 Pemahaman materi lebih mendalam

h
. Meningkatkan motivasi belajar

Pembelajaran kooperatif tidak terlepas dari kelemahan disamping
kekuatan yang ada padanya. Kelemahan metode pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw, yaitu sebagai berikut:
a. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu

menggunakan ketrampilan-ketrampilan kooperatif dalam

kelompok masing-masing maka dikhawatirkan kelompok
akan macet.

b
. Jika jumlah anggota kurang akan menimbulkan masalah,

misal jika ada anggota yang hanya membonceng dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang pasif dalam diskusi.

c. Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila

penataan ruang belum terkondisi dengan baik. (Bambang
Aryawan,2009).

Pembelajaran Konvensional

Ujang Sukandi (dalam Sunarto, 2009) mendeskripsikan bahwa
pendekatan konvensional ditandai dengan guru mengajar lebih

banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi,

tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa

lebih banyak mendengarkan. Metode pembelajaran konvensional

merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru

dimana hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh

guru. Jadi guru memegang peranan utama dalam menentukan isi

dan proses belajar termasuk dalam menilai kemajuan siswa (I
wayan Sukra,2009). Sedangkan menurut Nurhadi (2009) metode
konvensional terlihat pada proses siswa penerima informasi
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secara pasif, siswa belajar secara individual, hadiah/penghargaari
untuk perilaku baik adalah pujian atau nilai angka/raport saja,
pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa, dan hasil
belajar diukur hanya dengan tes.

Dalam pembelajaran konvensional, perbedaan individu kurang

diperhatikan karena seorang guru hanya mengelola kelas dan
mengelola pembelajaran dari depan kelas. Pembelajaran
konvensional cenderung menempatkan siswa dalam posisi pasif

(Syaiful Sagala,2006:187). Kegiatan-kegiatan yang bersifat
menerima dan menghafal pada umumnya diberikan secara
klasikal dengan ceramah. Dalam pembelajarannya siswa dituntut

untuk selalu memusatkan perhatiannya pada pelajaran, kelas

harus sunyi dan siswa harus duduk di tempat masing-masing
mengikuti uraian guru. Menurut Djamarah (dalam Nurhadi, 2009)
pembelajaran konvensional ditandai dengan ceramah, pemberian
tugas dan latihan.

1
. Metode ceramah

Metode ceramah yaitu metode yang boleh dikatakan metode

tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan
sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik
dalam proses belajar mengajar. Penyampaian materi
pelajaran secara lisan sangat berbeda dengan penyampaian
secara tertulis, karena dalam metode ini siswa sangat
tergantung pada cara guru mengajar. Kecepatan serta

volume bicara atau suara yang diucapkan guru. Oleh karena
itu menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan
metode ceramah harus dengan prosedur.

Menurut Jusuf Djajadisastra (dalam Bahriyatul Azizah,

2006:21), prosedur penggunaan ceramah antara lain:
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1
. Merumuskan tujuan khusus pengajaran yang akan

dipelajari siswa. Dengan tujuan tersebut dapat
ditetapkan apakah metode ceramah benar-benar

merupakan metode yang tepat.
2

. Menyusun bahan ceramah secara sistematis.
3

. Mengidentifikasi istilah-istilah yang sukar dan perlu
diberi penjelasan dalam ceramah.

4
. Melaksanakan ceramah dengan memperhatikan

a. Sajikan kerangka materi dan pokok-pokok yang
akan diuraikan dalam ceramah

b
. Uraikan pokok-pokok tersebut dengan jelas dan

usahakan istilah yang sukar dijelaskan secara
khusus.

c. Upayakan bahan pengait atau advance organizer
agar pengajaran lebih bermakria.

d
. Dapat dilakukan dengan pendekatan deduktif

atau induktif.

e. Gunakan multi metode dan multi media.

5
. Menyimpulkan pokok-pokok isi materi yang dicera-

mahkan dikaitkan dengan tujuan pengajaran.

2
. Metode Penugasan

Metode penugasan adalah metode penyajian bahan dimana

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan
kegiatan belajar. (Bahri Djamarah& Aswan Zain, dalam

Bahriyatu Azizah, 2006:22). Ada langkah-langkah yang harus
diikuti dalam penggunaan metode tugas, yaitu:

1
. Fase pemberian tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya

mempertimbangkan:
a. Tujuan yang akan dicapai
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b
. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak

mengerti apa yang ditugaskan tersebut
c. Sesuai dengan kemampuan siswa
d

. Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu
pekerjaan siswa

e. Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan
tugas tersebut

2
. Langkah Pelaksanaan Tugas

a. Guru memberikan bimbingan/pengawasan.
b

. Guru memberikan dorongan sehingga anak mau

bekerja.
c. Guru mengarahkan agar tugas tersebut

dikeijakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh

orang lain.
d

. Guru menganjurkan agar siswa mencatat hasil-

hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematik.

3
. Fase mempertanggungjawabkan tugas

a. Laporan siswa baik lisan/tertuiis dari apa yang

telah dikerjakannya.
b. Ada tanya jawab/diskusi kelas
c. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes

maupaun nontes atau cara lain.

3
. Metode Latihan

Menurut Bahri Djamarah& Aswan Zain (dalam Bahriyatu

Azizah, 2006:24) metode latihan adalah suatu cara mengajar
yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

Langkah-langkah memberikan latihan menurut Russefendi

(dalam Nurhadi, 2009):
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a. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan

latihan yang akan diberikan.
b

.
 Guru memberikan contoh latihan dan cara

menyelesaikannya.
c. Guru menyuruh siswa melakukan latihan.

d. Guru menganalisis hasil latihan siswa.

Pembelajaran konvensional dilaksanakan berdasarkan

kerangka pembajaran konvensional menurut Sujarwo (I
Wayan Sukro, 2009) sebagai berikut:

Tahap 1 : Guru memberikan informasi atau
mendiskusikan bersama siswa dari materi

pelajaran yang disampaikan

Tahap 2 : Guru memberi latihan soal yang dikeijaka
secra individu oleh siswa

Tahap 3 : Guru bersama siswa membahas latihan soal

dengan cara beberapa siswa disuruh

mengeijakan di papan tulis.

Tahap 4 : Guru memberi tugas kepada siswa sebagai

pekerjaan rumah.

Karakteristik model pembelajaran konvensional dalam

penerapannya di kelas, antara lain: (1) siswa adalah
penerima informasi, (2) siswa cenderung belajar secara
individual, (3) pembelajaran cenderung abstrak dan teoritis

,

(4) perilaku dibangun atas kebiasaan, (5) keterampilan
dikembangkan atas dasar latihan, (6) siswa tidak melakukan

yang jelek karena dia takut hukuman, (7) bahasa diajarkan

dengan pendekatan struktural.

Pembelajaran konvensional dipandang efektif terutama untuk
(1) berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat
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lain. (2) menyampaikan informasi dengan cepat. (3)
membangkitkan minat akan informasi. (4) mengajari siswa
yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan.

Namun pembelajaran ini juga mempunyai beberapa
kelemahan yaitu (1) tidak semua siswa memiliki cara belajar
terbaik dengan mendengarkan. (2) sering terjadi kesulitan

untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa yang

dipelajari. (3) pendekatan tersebut cenderung tidak memerlu-

kan pemikiran yang kritis. (4) pendekatan tersebut menga-

sumsikan bahwa cara belajar siswa itu sama dan tidak

bersifat pribadi. (Sunarto, 2009).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Dalam sejarah PKn, dikenal istilah PKn (n) dan PKN (N). Ditinjau

dari sudut kebahasaan, ada perbedaan antara PKn dengan PKN.

PKN adalah Pendidikan Kewargaan Negara, sedangkan PKn

adalah pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pembelajaran PKn dalam rangka "Nation

and character building "adalah sebagai berikut:

Pertama, PKn merupakan kajian kewarganegaraan yang ditopang
berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu ilmu politik, hukum,

sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu yang lain yang

digunakan untuk landasan melakukan kajian-kajian terhadap
proses pengembangan konsep, nilai dan demokrasi warga
negara.

Kedua, PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi
para peserta didik pengembangan karakter bangsa merupakan

proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya
nalar tinggi. PKN memusatkan perhatiannya pada pengembangan
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kecerdasan warga negara (civil inte/egence) sebagai landasan
pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.

Ketiga, PKN sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan
pelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan

partisipatif dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan
penalaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif
dikembangkan bahan pembelajaran yang interaktif yang dikemas

dalam berbagai paket sebagai bahan beiajar tercetak, terekam,

tersiar, elektronik, dan bahan beiajar yang digali dari lingkungan

masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand of experience).

R
.Gultom (dalam Mawardi dan Suroso,2009:4) menggunakan

istilah PKn untuk menjelaskan pendidikan yang bertujuan untuk

membina warga negara memahami hak dan kewajibannya.

Sedangkan PKN adalah pendidikan yang berkenaan dalam

statusnya sebagai warga Negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Zainul Ittihad Amin

(2005:1.27) adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

yang diarahkan untuk menjadi patriot pembela bangsa dan
negara (warga negara yang baik). Menurut BSNP, (dalam
Mawardi dan Suroso,2009: 5) mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya agar siswa

memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) berpikir secara kritis,
rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2)
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa,
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bernegara, serta anti-korupsi, 3) berkembang secara positif dan
demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya, dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3

dimensi yaitu: (1) Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics
Knowledge) bidang politik, hukum dan moral. (2) Dimensi

Ketrampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi ketrampilan

partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (3)

Dimensi Kebajikan Kewarganegaraan (Civics Value) mencakup

antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan
moral luhur. (Mawardi dan Suroso,2009:6).

Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Siti Rikhanah (2009) dengan judul
Efektivitas Pengajaran Bahasa Inggris Menggunakan Pembelaja-
ran Kooperatif Tipe Jigsaw pada siswa kelas 5 SD, studi di SD

Negeri 01 Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran
2008/2009. Hasil penelitian menunjukkan (1) ada perbedaan hasil
belajar kosakata Bahasa Inggris yang menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan pembelajaran non
kooperatif siswa kelas V semester II SDN 01 Lawangrejo
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2008/2009. (2)
Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw memberikan efek positif
pada hasil belajar kosakata Bahasa Inggris siswa kelas V
semester II SDN 01 Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tahun
Pelajaran 2008/2009.
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Penelitian lain dilakukan oleh Elisa Yani Wijaya (2006) dengan

judul Efek Jigsaw pada Prestasi Pemahaman Membaca Siswa SD.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan pada prestasi pemahaman membaca siswa kelas V
yang diajar dengan menggunakan teknik jigsaw dan yang diajar
dengan menggunakan ceramah (tradisional) dalam menjawab
pertanyaan fakta, kesimpulan dan gagasan utama.

Peneliti lain adalah Masrifai (2008) dengan judul Perbedaan Hasil

Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Jigsaw dengan Pembelajaran Konvensional. Penelitian ini
mengungkapkan bahwa secara signifikan tidak ada perbedaan

hasil belajar siswa dari kedua kelompok model pembelajaran ini.

Kerangka Berpikir

Proses pembelajaran yang sudah lama dilakukan di Indonesia

adalah sistem pembelajaran klasikal, artinya pembelajaran ini
biasanya menggunakan metode ceramah dan sumber belajar
berupa buku ajar. Dasar penerapan pembelajaran klasikal adalah

adanya asumsi bahwa siswa yang mempunyai usia sebaya,

dapat diberikan materi sama dan harus ditempuh dalam waktu
tertentu. Sistem ini menitik beratkan pada persamaan dari pada

perbedaan. Sistem ini mengandung kelemahan antara lain

mengabaikan perbedaan individual, potensi dalam diri siswa tidak
dapat dikembangkan secara optimal, siswa cenderung bersikap

pasif sedangkan guru harus aktif dan dominan sehingga

pembelajaran kurang bermakna bagi siswa.

Untuk mencapai proses belajar yang ideal, hendaknya digunakan

variasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Melalui

metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diharapkan dapat
memberikan cara dan suasana baru yang menarik dalam
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pengajaran khususnya pada mata pelajaran PKn. Melalui metode
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini siswa diharapkan untuk
dapat berfikir kritis karena diberikan tanggung jawab penugasan

materi yang menjadi bagiannya dan melalui pembelajaran ini
dapat memberikan konsep baru. Karena pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw menekankan keaktifan siswa sehingga mampu
menumbuhkan untuk berfikir krtitis dan memupuk sikap untuk

membantu kelompoknya dalam belajar sehingga tercipta suasana

yang kondusif dan menyenangkan dan konsep pemahaman
inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Hal ini karena mereka dituntut harus bertanggung jawab atas

kelompoknya terhadap pengusaan materi yang ditugaskan

kepadanya lalu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota

kelompok lain, sehingga dalam menyelesaikan tugasnya setiap

anggota sating bekerja sama dan membantu ketika mengalami
kesulitan dalam memahami materi. Melalui penelitian ini akan

dibandingkan apakah ada perbedaan hasil belajar antara model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran
konvensional. Model kerangka berpikir dapat dilihat dalam
Gambar 03 berikut.

Gambar 03. Model Kerangka Berpikir
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METODE PENELTTIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental, yaitu suatu
penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi pada variabel-
variabel tertentu jika dikendalikan dan dimanipulasi dengan
perlakukan tertentu. Caranya adalah dengan membandingkan
kelompok yang diberi perlakukan dengan satu atau lebih
kelompok pembanding yang tidak diberi perlakuan. Dalam
penelitian ini diupayakan membandingkan efektifitas dalam
bentuk hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw dengan hasil belajar siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional.

Sesuai dengan program semester II mata pelajaran PKn SD

Negeri 1 Badran, pada awal bulan April materi yang dipelajari
adalah pokok bahasan globalisasi. Secara visual, rancangan dari
penelitian ini digambarkan dalam Tabel 01 berikut:

Tabel 01

Rancangan Penelitian
No Sampel Kondisi

Awal

Perlakuan Kondisi

Akhir

1
. Kelompok Eksperimen T1 X T2

2
. Kelompok Kontrol T1 Y T2

Keterangan :

X = Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

Y = Pembelajaran konvensional

T1 = pre-test

T2 = post-test

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik tes. Menurut Djemari Mardapi (2008:67) tes adalah
sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah
pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan
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mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk mengungkap
aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa
data. Oleh karena data yang dikumpulkan berupa angka dengan
skala interval maka teknik yang digunakan adaiah teknik statistik.

Untuk membandingkan rata-rata hasil belajar siswa dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan

pembelajaran konvensional dianalisis dengan uji t.

Data yang terkumpul dari hasil belajar kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol dilakukan pengujian perbedaan rata-rata untuk

mengetahui sejauh mana perbedaan hasil belajar pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw dan pembelajaran konvensional. Untuk
menguji perbedaan rata-rata dipakai uji t yang dilakukan dengan

bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 16.0 for
Windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil

Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa yang
dijadikan sebagai kelas eksperimen adalah siswa kelas IVB SD
Negeri 1 Badran. Berturut-turut Tabel 02 dan 03 dibawah ini

merangkum data empirik tingkat hasil belajar siswa setelah

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah
diklasifikasikan berdasarkan kategori tuntas dan belum tuntas.

Deskriptif statistik dengan ukuran skor minimum, maksimum,

rentang skor, mean, standar deviasi.
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Tabel 02

Deskripsi Statistik Data Kelas Eksperimen

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Jigsaw 25 63 93 79.68 8
.
449

Valid N (listwise) 25

*) dicopy langsung dari berkas SPSS for windows versi 16.00

Dari Tabel 02. diketahui bahwa hasil belajar siswa setelah di

terapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam mata

pelajaran PKn terhadap 25 siswa SD Negeri 1 Badran Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung diperoleh nilai terendah 63,

nilai tertinggi 93, rata-rata nilai (mean) sebesar 79,68; dan

simpangan baku (SD) sebesar 8,449.
Tabel 03.

Deskripsi Hasil Belajar Kelas Eksperimen

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Prosentase

-
 6,5 Tuntas 24 96 %

< 6
,
5 Belum tuntas 1 4 %

Dari Tabel 03 tampak bahwa pada kelas eksperimen siswa yang

mendapat hasil belajar PKn dengan kriteria tuntas berjumlah 24

siswa dengan prosentase 96% dan memiliki kriteria belum tuntas

berjumlah 1 siswa dengan prosentase 4 %.
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Gambaran visual penyebaran data hasil belajar siswa kelas
eksperimen dapat dilihat pada Gambar 04 berikut ini :

Histogram

0-1------------
1
-

60 70 80 90 100

jigsaw

Gambar 04. Grafik Histogram Penyebaran Data Kelas Eksperimen

Dari Gambar 04 tampak bahwa mean (nilai tengah) sebesar

79,68 dan standar deviasi 8,449. Kurva lengkung di atas
menggambarkan bahwa sebaran data hasil belajar siswa setelah

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

Analisis Deskriptif Kelas Kontrol

Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa yang
dijadikan sebagai kelas eksperimen adalah siswa kelas IVA SD
Negeri 1 Badran. Berturut-turut Tabel 04 dan 05 dibawah ini

merangkum data empirik tingkat hasil belajar siswa setelah
diterapkan model pembelajaran konvensional yang telah

diklasifikasikan berdasarkan kategori tuntas dan belum tuntas.
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Deskriptif statistik dengan ukuran skor minimum, maksimum,
rentang skor, mean, standar deviasi.

Tabel 04

Deskripsi Statistik Hasil Belajar Kelas Kontrol

Std.

N Minimum Maximum Mean Deviation

Konvensional 25 53 87 67.84 8
.
275

Valid N (listwise) 25

Dari Tabel 04 diketahui bahwa hasil belajar siswa setelah di

terapkan model pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran
PKn terhadap 25 siswa SD Negeri 1 Badran Kecamatan Kranggan

Kabupaten Temanggung diperoleh nilai terendah 53, nilai
tertinggi 87, rata-rata nilai (mean) sebesar 67,84; dan
simpangan baku (SD) sebesar 8,275.

Tabel 05

Deskripsi Hasil Belajar Kelas Kontrol
Interval Nilai Kriteria Frekuensi Prosentase

> 6
,
5 Tuntas 15 60%

< 6
,
5 Belum tuntas 10 40%

Dari Tabel 05 tampak bahwa pada kelas kontrol siswa yang

mendapat hasil belajar PKn dengan kriteria tuntas berjumlah 15
siswa dengan prosentase 60% dan memiliki kriteria belum tuntas
berjumlah 10 siswa dengan prosentase 40 %.

229

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2



Perbedaan Efektivitas Pembelajaran ... (Mawardi dan Puspasari)

Gambaran visual data hasil belajar kelas kontrol dapat dilihat
pada gambar 05. berikut ini:

Histogram

konvensional

Gambar 05. Grafik Histogram Data Kelas Kontrol

Dari Gambar 05. tampak bahwa mean (nilai tengah) sebesar

67,84 dan standar deviasi 8,275. Kurva lengkung di atas

menggambarkan bahwa sebaran data hasil belajar siswa setelah

menggunakan model pembelajaran konvensional.

Analisis Uji Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar

Pengujian antara kelas eksperimen dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan kelas kontrol dengan
menggunakan pembelajaran konvensional maka menggunakan
uji beda rata-rata hasil belajar siswa setelah diberikan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kelas eksperimen dan
pembelajaran konvensional pada kelas kontrol maka untuk
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analisis uji t dengan menggunakan bantuan program SPSS for
Windows Versi. 16.00 yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 06.
berikut:

Tabel 06

Hasil Analisis uji t

Independent Samples Test

Levene's

Test for

Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T Df

Sig.

(2-

tailed)

Mean

Differ-

ence

Std.

Error

Differen-

ce

95%

Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Hasil Equal
bela- vari-

.
204

.
b54 5

.
006 48

.
000 11.840 2

.
365 7

.
084 16.596

jar ances

assumed

Equal
vari-

ances 5
.
006 47.979 .

000 11.840 2
.
365 7

.
084 16.596

not

assumed

Pada Tabel 06. terlihat bahwa analisis data dilakukan dalam dua

tahapan. Analisis yang pertama adalah pengujian kesamaan

varians, Menurut Singgih Santoso (2010:269) apabila signifikansi
> 0

,05 maka kedua varians dinyatakan sama dan untuk

membandingkan rata-rata digunakan dasar Equal variance

assumed, sebaliknya apabila signifikansi < 0,05 maka kedua

varians dinyatakan tidak sama dan untuk membandingkan rata-

rata digunakan dasar Equal variance not assumed. Dari tabel 4.7
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diketahui bahwa nilai F hitung hasil belajar 0,204 pada taraf

signifikansi 0,654 > 0,05 maka kedua varians dinyatakan sama.

Berdasarkan hasil pengujian kesamaan varians maka untuk

perbandingan rata-rata yang digunakan adalah dasar Equal

variance assumed. Nilai t hitung pada Equal variance assumed
5
,006 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 (a). Perbedaan hasil

belajar berkisar antara 7,084 sampai 16,596 dengan perbedaan
rata-rata 11,840.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, menunjukkan

dari 25 siswa, yang mencapai ketuntasan belajar berjumlah 24

siswa (96%). Sedangkan pada kelas kontrol dengan

menggunakan pembelajaran non kooperatif (pembelajaran

konvensional) menunjukkan dari 25 siswa, yang mencapai

ketuntasan belajar berjumlah 15 siswa (60%). Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen
dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih
efektif daripada pembelajaran pada kelas kontrol yang
menggunakan pembelajaran konvensional.

Dari analisis uji t dinyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa
kedua kelas tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan. Hal ini ditunjukkan pada pj sebesar 79,68 dan p2
sebesar 67,84. Nilai t hitung 5,006 dengan signifikansi 0,000 <
0
,05 (a) maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada perbedaan

yang signifikan hasil belajar siswa yang menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan yang menggunakan
pembelajaran non kooperatif (pembelajaran konvensional).
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti

Rikhanah tahun 2009 yang menyatakan ada perbedaan hasil

belajar kosakata Bahasa Inggris yang menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan pembelajaran non

kooperatif siswa kelas V semester II SDN 01 Lawangrejo
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2008/2009. Namun

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa Yani

Wijaya tahun 2006 yang mengungkapkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan pada prestasi pemahaman membaca

siswa kelas V yang diajar dengan menggunakan teknik jigsaw

dan yang diajar dengan menggunakan ceramah (tradisional)
dalam menjawab pertanyaan fakta, kesimpulan dan gagasan
utama.

Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw perlu

dikaji beberapa hal yaitu kesiapan guru dan siswa dalam
melaksanakan pembelajaran, latar belakang dan kondisi kelas
selama proses pembelajaran, serta waktu yang dibutuhkan lebih

panjang. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan
diperoleh.

Suasana yang tercipta dari kegiatan pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw sangat menarik dan mampu mengarahkan siswa untuk
aktif dalam memahami materi yang diajarkan yang pada akhimya

berdampak pada tingginya penguasaan siswa pada materi yang

sedang dipelajari dan meningkatkan hasil belajar yang dicapai.
Sesuai dengan pendapat Johnson & Johnson (dalam Ahmad

Sudrajat, 2007) model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat
menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan yang lebih
positif dan penyesuaian yang lebih baik daripada suasana belajar
yang penuh dengan persaingan dan memisah-misahkan teman.
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Berbeda dengan kelompok kontrol, rata-rata hasil belajar pada

kelompok ini relatif rendah karena pembelajaran yang dilakukan
kurang mampu mengaktifkan siswa secara optimal. Keaktifan
siswa cenderung pada saat dilakukan diskusi informasi, latihan

soal atau penugasan. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya
hasil belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan
bahwa:

1
. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

dengan hasil belajar siswa yang menggunakan
pembelajaran konvensional pada mata pelajaran PKn

kelas IV SD Negeri 1 Badran tahun pelajaran 2009/2010.

Hal ini ditunjukkan pada uji t dengan pi sebesar 79,68

dan p2 sebesar 67,84 serta nilai t sebesar 5,006 dengan
signifikansi 0,000 < 0,05 (a)

2
. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw \eb\h efektif daripada

pembelajaran konvensional untuk diterapkan pada mata

pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 1 Badran tahun

pelajaran 2009/2010. Hal ini ditunjukkan pada ketuntasan
belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
mencapai 96% sedangkan pembelajaran konvensional
mencapai 60%.

Saran

Ada beberapa saran bagi guru SD Badran dan peneliti yang lain
yang berkaitan dengan hasil penelitian antara lain:
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1
. Untuk hasil yang lebih optimal, dalam pelaksanaan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw guru perlu
melakukan penataan ruang secara efektif seperti menata

tempat duduk yang berhadap-hadapan untuk

menghindari suasana gaduh saat pembentukan

kelompok, dan perlu

2
. Pengembangkan keaktifan seluruh anggota dalam

kelompok karena keberhasilan pembelajaran ini terletak

dari kemampuan anggota kelompok dalam memberikan

penjelasan kepada anggota kelompok lain secara
bergantian.

3
. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai

acuan untuk penelitian lanjutan pembelajaran kooperatif

pada mata pelajaran lain.
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