
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

  

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Proses Belajar Mengajar 

Menurut Darsono (2000:36), belajar merupakan proses 

perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Saptono 

(2003:7), belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat 

berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku. Sedangkan Sudjana (2000:42) pengertian belajar adalah proses 

yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skills, and attitude. Kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara 

bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Adapun ciri-ciri 

belajar adalah: (1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan 

perilaku pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek 

pengethauan atau kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai 

(afektif) serta keterampilan (psikomotor); (2) perubahan itu merupakan 

buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu 

karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan, interaksi ini 

dapat berupa interaksi fisik dan psikis; (3) perubahan  perilaku akibat 

belajar akan bersifat cukup permanen. 

Untuk mendefinisikan kegiatan mengajar ada beberapa 

pengertian yang digunakan antara lain: (1) Definisi klasik menyatakan 

bahwa mengajar diartikan sebagai penyampaian sejumlah pengetahuan 

karena pandangan yang seperti ini, maka guru dipandang sebagai 

sumber pengetahuan dan siswa dianggap tidak mengerti apa- apa; (2) 

Definisi modern menolak pandangan klasik seperti diatas, oleh sebab 

itu pandangan tersebut kini mulai ditinggalkan. Orang mulai beralih ke 

pandangan bahwa mengajar tidaklah sekedar menyampaikan ilmu 
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pengetahuan, melainkan berusaha membuat suatu situasi lingkungan 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. Para ahli pendidikan yang 

sejalan dengan pendapat tersebut antara lain: Nasution, yang 

merumuskan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi 

atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan 

anak, sehingga terjadilah proses belajar mengajar; (3) Menurut Darsono 

(2000:39) berpendapat bahwa mengajar adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang (guru) dengan tujuan membantu dan 

memudahkan orang lain (siswa) untuk melakukan kegiatan belajar. 

Adapun konsep baru tentang mengajar menyatakan bahwa mengajar 

adalah membina siswa bagaimana belajar, bagaimana berfikir dan 

bagaimana menyelidiki.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa aktivitas 

yang sangat menonjol dalam pengajaran ada pada siswa. Namun, bukan 

berarti peran guru tersisihkan, tetapi diubah, kalau guru dianggap 

sebagai sumber pengetahuan, sehingga guru selalu aktif dan siswa 

selalu pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru adalah seorang 

pemandu dan pendorong agar siswa belajar secara aktif dan kreatif 

(Mulyasa, 2005:37).  

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Proses belajar mengajar memiliki makna dan 

pengertian yang lebih luas daripada pengertian mengajar semata. Dalam 

proses belajar mengajar tersirat adanya suatu kesatuan kegiatan yang 

tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. 

Antara kedua kegiatan ini terjalin interaksi yang saling menunjang 

(Mulyasa, 2005:37). 
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2.1.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu : 

(a). Keterampilan dan kebiasaan; (b). Pengetahuan dan pengertian; (c). 

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

bahan yang ada pada kurikulum sekolah (Sudjana, 2004:22). 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses 

penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada 

guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut 

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih 

lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

 

2.1.3. Pengertian Pembelajaran IPA  

IPA merupakan ilmu pendidikan bidang studi, dalam hal ini 

bidang studi IPA (alam dan gejalanya). Pendidikan IPA merupakan 

gabungan antara teori IPA dengan teori ilmu pendidikan. Ilmu 

pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomerna pendidikan dalam 

prespektif yang luas dan integratif. Fenomena pendidikan ini bukan 

hanya gejala yang melekat pada manusia (gejala yang universal) dalam 

perspektif yang luas, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk 

membentuk kepribadian manusia ( insan) yang dirancang secara sadar 

dan sistematis dalam proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik baik di dalam maupun di luar sekolah. 

Menurut Nur (1996:54) Pengetahuan Alam dipandang sebagai 

cara berfikir dalam pencarian tentang rahasia alam sebagai cara 

penyelidikan terhadap gejala alam dan sebagai batang tubuh 

pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry. Selain dapat belajar tentang 

proses dan produk IPA, dengan belajar IPA kita juga dapat ketahui 

tentang cara berfikir yang baik. Cara berfikir IPA meliputi: (a) percaya 

 
 



8 
 

(beliefs), kita dapat melakukan penelitian terhadap masalah gejala alam 

dimotivasi oleh kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dari 

observasi dan diterangkan dengan pemikiran dan penalaran; (b) rasa 

ingin tahu (curiosity), rasa ingin tahu inilah yang mendorong 

kepercayaan bahwa alam dapat dimengerti dan ditemukan; (c) imajinasi 

(imagination), kita dapat mengandalkan imajinasi dalam memecahkan 

masalah gejala alam; (d) penalaran (reasoning), disamping imajinasi 

untuk memecahkan masalah gejala alam juga diharuskan menggunakan 

penalaran; (e) koreksi diri (self-examination), pemikiran ilmiah adalah 

sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar suatu usaha untuk mengerti 

tentang alam.  

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA 

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar. 
 

2.1.3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw (Tim Ahli) 

Model pembelajaran Jigsaw merupakan bagian dari model 

pembelajaran kooperatif, dimana akan dibentuk kelompok-kelompok 

menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. pembelajarn ini 

disusun dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi 

dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya 

(Trianto, 2007:42).  

Untuk mengklasifikasikan setiap metode yang dianggap baik 

digunakan dalam pengajaran sangatlah sulit. Apalagi untuk 

menggolongkan metode-metode itu di dalam nilai dan efektifitasnya, 

sebab metode yang kurang baik di tangan seorang guru dapat menjadi 
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metode yang baik baik sekali di tangan guru yang lain, dan metode 

yang baik akan gagal di tangan guru yang lain yang tidak menguasai 

teknik pelaksanaannya.  

Di dalam kenyataannya, banyak faktor yang menyebabkan 

tidak selalu dapat dipergunakan metode yang dianggap paling sesuai 

dengan tujuan, situasi, dan lain-lain. Guru seringkali terpaksa 

mempergunakan metode pilihan kedua atau pilihan ketiga. Yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam keadaan demikian ialah batas-batas 

kelebihan dan kelemahan metode yang dipergunakannya, untuk dapat 

merumuskan kesimpulan mengenai hasil evaluasi usahanya itu.  

Dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw sebagai 

metode mengajar dimaksudkan bahwa seorang guru, orang luar yang 

sengaja diminta, atau siswa sekali pun dapat memperlihatkan pada 

seluruh kelas suatu proses. Metode ini cukup efektif karena membantu 

para murid untuk memperoleh jawaban dengan mengamati penjelasan 

dari masing-masing tim ahli. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran Jigsaw (Tim Ahli) 

adalah sebagai berikut (Trianto,2007:56) :  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Guru mengatur tempat duduk siswa 

c) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 

5-6 orang). 

d) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 

e) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

f) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

g) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya 

bertugas mengajar teman-temannya. 
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h) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai 

tagihan berupa kuis individu (tes formatif)  

i) Guru memberi pengarahan kepada setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengamatannya 

j) Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan.   

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dengan penggunaan 

metode jigsaw dalam pembelajaran IPA dapat diterapkan dengan 

batasan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Membuka pelajaran dengan salam 

b) Mengecek kehadiran siswa  

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Melakukan apersepsi 

e) Guru mengatur tempat duduk siswa 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan/mengemukakan masalah yang akan dicari 

jawabannya melalui metode Jigsaw 

b) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok 

anggotanya 3-4 orang) dan memberi pengarahan mengenai 

metode jigsaw 

c) Guru memberikan materi dalam bentuk teks yang telah dibagi-

bagikan menjadi beberapa sub bab 

d) Guru menyuruh setiap anggota kelompok membaca sub bab 

yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya 

e) Membantu siswa memberi informasi jika diperlukan siswa  

f) Guru menyuruh tiap anggota kelompok yang lain yang telah 

mempelajari sub bab yang sama agar bertemu dalam kelompok 

ahli untuk mendiskusikannya 

g) Guru mengarahkan agar setiap kelompok ahli setelah kembali 

ke kelompoknya bertugas mengajar temannya 

h) Mengarahkan terjadinya interaksi antar siswa 
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i) Guru memberi pengarahan kepada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengamatan 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

b) Guru melaksanakan evaluasi dengan membagi lembar tes 

formatif untuk dikerjakan secara individu 

Kebaikan metode Jigsaw: (a) dapat membimbing peserta didik 

kearah berpikir satu tujuan; (b) untuk mengurangi kesalahan karena 

didiskusikan bersama tim ahli; (c) perhatian peserta didik terpusat pada 

hal-hal yang dianggap penting; (d) permasalahan yang terpendam dapat 

mendapat penjelasan guru pada waktu itu pula; (e) semua siswa terlibat 

secara aktif. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian Suryani (2009:56) yang berjudul 

“Meningkatkan Kemampuan Memahami Pembelajaran IPS Pada Siswa 

Kelas  IV SDN Sukamulya 2 dengan Metode Jigsaw. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses penyampaian pembelajaran IPS harus 

didasarkan pada penguasaan konsep serta pemberian alat bantu bagi siswa. 

Dengan demikian alat bantu tersebut bisa digunakan pada saat proses 

belajar mengajar sehingga dapat menjadikan bahan untuk meningkatkan 

frekuensi hasil belajar. Maka dari itu guru harus mampu menciptakan 

desain pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh 

seorang guru untuk meningkatkan hasil belajar siswanya, misalnya dengan 

memilih strategi, pendekatan dan model belajar serta penggunaan media 

dan sumber belajar, supaya tujuan pembelajaran yang diterapkan guru 

kepada siswanya dapat dicapai dengan baik. Salah satu metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
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Jigsaw. Karena metode ini, siswa dilatih untuk menjadi tutor (tim ahli) 

untuk temannya sendiri dalam memecahkan suatu masalah setelah 

berunding sesama tim ahli lainnya. Dengan menggunakan metode Jigsaw 

siswa dilatih untuk terus aktif dalam pembelajaran, sehingga diharapkan 

semua siswa paham terhadap materi yang di ajarkan.  

Dari uraian tersebut dan beberapa kajian teori dan hasil penelitian 

yang relevan maka penulis memiliki pendapat atau gagasan. Gagasan 

tersebut penulis sampaikan dalam bentuk bagan alur pikir sebagai berikut:  

 

Skema Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi 
awal 

Guru: 
Belum menggunakan 
metode demonstrasi dan 
media gambar 

Tindakan 
Menggunakan metode 
demonstrasi da
gambar dalam 
pembelajaran IP

n media 

A 

Kondisi 
akhir 

Diduga melalui metode 
Jigsaw dapat 
meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa kelas 
VI SDN Klecoregonang 
Tahun Ajaran 
2011/2012 

Kondisi 
akhir 

Kondisi 
awal 

Guru: 
Belum menggunakan 
metode Jigsaw  

Menggunakan metode 
Jigsaw dalam 
pembelajaran IPA 
selama 2 siklus 

Tindakan 

Siswa: 
Hasil belajar IPA 
belum mencapai 
KKM 

Siswa: 
Hasil belajar IPA 
belum mencapai 
KKM 

Siklus 1 
Menggunakan 
metode 
demonstrasi 

Pembelajaran 
siklus 1 dan siklus 
2 menggunakan 
metode Jigsaw 

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori, 

maka hipotesis penelitian ini adalah “Diduga melalui metode Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SDN Klecoregonang 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati tahun ajaran 2011/2012”.  

 


