
 
 
 
 
 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 
 

A.    Pengertian Belajar 

Sutikno mengartikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi secara 

sadar (disengaja) dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

 

Siswa dapat dikatakan belajar jika memperoleh hasil. Hasil yang 

dimaksudkan dapat berupa pengalaman, baik pengalaman yang diperoleh 

langsung dari proses pembelajaran maupun pengalaman yang diperoleh 

dengan mengamati lingkungan belajar. Belajar bukan hanya mengenai 

mengingat dan menghafal saja, melainkan pemahaman itulah yang 

utama. Hal ini diperkuat oleh Wadsworth dalam Suparno (1997) bahwa 

mengingat dan menghafal tidak dianggap sebagai belajar yang 

sesungguhnya karena kegiatan tersebut tidak memasukkan proses 

asimilasi dan pemahaman.   
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Seseorang dapat dikatakan belajar jika mampu memahami apa yang 

dipelajarinya dan tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan proses 

belajar. Proses belajar harus direncanakan oleh guru sehingga dapat 

menjadikan siswa mampu aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. 

Hal ini menitikberatkan kepada keaktifan siswa (student centered) dan 

guru hanya sebagai fasilitator. 

Menurut Hakim (2009), belajar adalah suatu proses 
perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan 
tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 
pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 
daya pikir, dan lain-lain kemampuan. 

 
Menurut Nasution dalam Sunaryo (1980) menyatakan bahwa belajar 

adalah menambah atau mengumpulakn sejumlah penegtahuan. 

Sedangkan menurut Suryabrata (1984). Bahwa belajar adalah “A change 

behavior” atau perubahan tingkah laku.  

 

Sedangkan menurut Notoatmodjo (1997) dalam Sunaryo (1989) belajar 

adalah usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup. 

Belajar itu akan menjadi lebih baik jika subyek belajar itu mengalami 

atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Dengan kata lain, 

belajar akan lebih bermanfaat bagi siswa jika diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Tentunya, belajar akan dikatakan berhasil 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubahnya pengetahuan, sikap, tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain 
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yang ada pada individu yang belajar. Jadi, dengan proses belajar itu 

manusia akan mengalami perubahan secara menyeluruh meliputi aspek 

jasmaniah dan rohaniah. 

 
Berdasarkan definisi belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar itu merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan melalui 

pengalaman dan latihan yang dilakukan manusia selama hidupnya 

melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah 

hasil dari belajar. Karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

B. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004). Sedangkan menurut 

Kingsley dalam bukunya Sudjana (2006) membagi tiga macam hasil 

belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan 

pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita  

  

Tiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan 

menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai 

pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang 

besar dalam rangka membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik 

dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan faktor intern dari siswa itu 



 12 

sendiri. Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah 

pasti setiap peserta didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang 

baik, sebab hasil belajar yang baik dapat membantu peserta didik dalam 

mencapai tujuannya. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses 

belajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit 

diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. 

 
Menurut teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. 

Perincian menurut Munawan (2009) dalam Zaifibio adalah sebagai 

berikut: 

1.   Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 

2.   Ranah Afektif 

 Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

3.   Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe hasil belajar 

kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih 

menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di 
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sekolah. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam 

mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa 

sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku 

yang lebih baik lagi. 

Kingsley (1998) dalam Sudjana (2006) membagi 3 macam hasil belajar 

yaitu, keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian serta 

sikap dan cita-cita. Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan 

hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat 

terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan 

siswa tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang 

telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka 

waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil 

belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin 

mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir 

serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik..  

C. Pendidikan Kewarganegaraan 

Azra (2008) dalam bukunya menyatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas 
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tentang pemerintahan konstitusi lembaga-lembaga demokrasi rule of law, 

HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi.  

 
Selain mengkaji tentang pemerintahan, Pendidikan Kewarganegaraan pun 

memiliki tujuan yang dapat membentuk seseorang mampu berpikir kritis. 

Hal ini seperti yang penulis kutip dalam Zamroni (2011) yang menyatakan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan 

bertindak demokratis.  

 
 Sedangkan menurut Panjaitan (2010) Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah pendidkan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi 

muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu 

pendidikan yang dialogial.  

 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga 

negara yang baik. Sedangkan menurut Mulyasa (2007) dalam Ruminiati, 

tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

untuk menjadikan siswa:  

1. mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.  

2. mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam 

semua kegiatan, dan  
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3. bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu 

hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, 

serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai moral 

dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika 

siswa sudah memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan untuk 

membentuk warga negara yang baik akan mudah diwujudkan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan yang mengkaji tentang 

pemerintahan dan lembaga-lembaganya serta demokrasi dengan  tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warganegara yang 

baik, yaitu warganegara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan 

kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi 

bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta mampu 

mengikuti kemajuan teknologi modern. 

D. Model pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu 

berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil 

pembelajaran yang lebih optimal  (Isjoni, 2009) 
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Merujuk pada hal ini perkembangan model pembelajaran terus 

mengalami perubahan dari model tradisional menuju model yang lebih 

modern. Model pembelajaran berfungsi untuk memberikan situasi 

pembelajaran yang tersusun rapi untuk memberikan suatu aktivitas 

kepada siswa guna mencapai tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan 

pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak 

dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang 

sederhana sampai model yang  kompleks dan rumit karena memerlukan 

banyak alat bantu dalam penerapannya. 

2 Ciri-ciri Model Pembelajaran 

 Rusman (2010) menjabarkan 6 poin penting ciri-ciri model pembelajaran 
sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 
tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu 
3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas 
4. Memiliki bagian – bagian model yang dinamakan : 

(1) Urutan langkah – langkah pembelajaran (syntax) 
(2) Adanya prinsip – prinsip reaksi 
(3) Sistem sosial 
(4) Sistem pendukung 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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(1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 
diukur 

(2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang 
6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.  

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah model 

pembelajaran akan dapat memperoleh hasil yang maksimal jika seorang 

pendidik menggunakan model pembelajaran yang telah dikembangkan 

oleh para ahli, memiliki tujuan yang terarah, memiliki langkah-langkah 

yang sistematis, dan memiliki dampak bagi pendidikan.  

3   Memilih Model Pembelajaran Yang Baik 

Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang 

tepat bagi peserta didik. Karena itu dalam memilih model 

pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, 

bahan pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar 

penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan 

menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Seorang guru diharapkan memiliki motivasi dan semangat 

pembaharuan dalam proses pembelajaran yang dijalaninya. Menurut 

Sardiman (2004), guru yang kompeten adalah guru yang mampu 

mengelola program belajar-mengajar. Mengelola di sini memiliki arti 

yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu 

menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan 

menutup pelajaran, menjelaskan, menvariasi media, bertanya, memberi 

penguatan, dan sebagainya, juga bagaimana guru menerapkan strategi, 

http://belajarpsikologi.com/cara-meningkatkan-motivasi-belajar-anak/
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teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Colin (1996) yang menyatakan 

bahwa guru harus memiliki kompetensi mengajar, memotivasi peserta 

didik, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, 

merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Semua kompetensi 

tersebut mendukung keberhasilan guru dalam mengajar. 

Setiap guru harus memiliki kompetensi adaptif terhadap setiap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang pendidikan, 

baik yang menyangkut perbaikan kualitas pembelajaran maupun segala 

hal yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar peserta didiknya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih 

model pembelajaran yang baik, guru harus memahami dan menghayati 

kompetensi mengajar. Selain itu, guru pun harus menguasai 

keterampilan dasar mengajar yang menjadi modal utama dalam 

menjalankan model pembelajaran yang baik sehingga menghasilkan 

dampak yang baik pula. 

E.   Model Cooperative Learning 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar mengajar di mana 

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan 

kognitif yang heterogen. Woolfolk dalam Budiningarti (1998) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang 

http://belajarpsikologi.com/kurikulum-pendidikan-jangan-sering-berubah/
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didasarkan pada faham konstruktivisme. Pada pembelajaran kooperatif 

siswa percaya bahwa keberhasilan mereka akan tercapai jika dan hanya 

jika setiap anggota kelompoknya berhasil. 

Menurut Lie bahwa model pembelajaran Cooperative Learning tidak sama 

dengan sekadar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok 

bisa dianggap Cooperative Learning, untuk itu harus diterapkan lima 

unsur model pembelajaran gotong royong yaitu: 

1.   Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung 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 dapat 

mencapai tujuan mereka. 

2.   Tanggung jawab perseorangan. 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model 

pembelajaran Cooperative Learning, setiap siswa akan merasa 

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajar yang 

efektif dalam model pembelajaran Cooperative Learning membuat 

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-

masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya 

sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 
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3.   Tatap muka. 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus 

diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan 

interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk 

sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini 

adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan. 

4.  Komunikasi antar anggota. 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat 

mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga 

merupakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang 

sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman 

belajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para 

siswa. 

5.   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. 
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Cooperative Learning diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar 

dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan 

atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, 

tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan Slavin (1995), 

 
Beberapa ciri dari pembelajaran kooepratif adalah: 
a) Setiap anggota memiliki peran 
b) Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa 
c) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya 
d) Guru membantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok 
e) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 

(Carin, 1993). 

Tujuan Cooperative Learning berbeda dengan kelompok tradisional yang 

menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

Cooperative Learning adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya 

(Slavin, 1994). 

Fase-Fase dalam Cooperative Learning 

Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif 

(Arends, 1997), yaitu: 
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Tabel 1 

Langkah utama dalam pembelajaran kooperatif menurut Arends, 1997:113 

Langkah Indikator 

 

Tingkah Laku Guru 

 

Langkah 1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa.  

  

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

mengkomunikasikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta 

memotivasi siswa. 

Langkah 2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi 

kepada siswa 

Langkah 3 Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menginformasikan 

pengelompokan siswa 

Langkah 4 Membimbing kelompok 

belajar 

Guru memotivasi serta 

memfasilitasi kerja siswa dalam 

kelompokkelompok belajar 

Langkah 5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi pembelajaran yang 

telah  dilaksanakan 

Langkah 6  

  

Memberikan  

penghargaan 

Guru memberi penghargaan hasil  

belajar individual dan kelompok. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa cooperative learning merupakan sebuah pembelajaran 

yang berbasis kelompok kecil. Dalam proses pembelajarannya, cooperative 

learning berbeda dengan belajar diskusi biasa melainkan terdapat unsur 

gotong royong di dalamnya. Setiap siswa memiliki tanggung jawab sendiri. 
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Dan pembelajaran dikatakan belum usai jika setiap anggota kelompoknya 

belum berhasil. 

F.  Cooperattive Learning Tipe Jigsaw 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson 

dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin 

dan teman-teman di Universitas John Hopkins (Arends, 2001). Cooperative 

Learning 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 (Arends, 1997). 

Dilihat dari segi anggota kelompok, Cooperative Learning tipe jigsaw 

menurut Arends (1997) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4 

sampai 6 orang siswa. Materi akademik disajikan dalam bentuk teks dan 

setiap siswa bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan 

mampu mengajarkan bagian materi tersebut kepada anggota tim lain. 

 
Dalam model Cooperative Learning tipe jigsaw siswa diberi kesempatan 

untuk berkolaborasi dengan teman lain dalam bentuk diskusi kelompok 

memecahkan suatu permasalahan. Setiap kelompok memiliki kemampuan 

akademik yang heterogen sehingga akan terdapat siswa yang berkemampuan 

tinggi, dua atau tiga siswa berkemampuan sedang, dan seorang siswa 

berkemampuan kurang.  
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Menurut  Lie (1994) Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang 

lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka 

juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota 

kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu 

dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk 

mempelajari materi yang ditugaskan” 

 

Menurut Hariyanto dalam id.shvoong.com menyatakan bahwa 
metode cooperative learning teknik jigsaw merupakan model 
belajar dimana pembelajar belajar dala kelompok kecil yang 
terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen dan 
bekerja sama saling bergantung positif dan bertanggung jawab 
secara mandiri. Setiap anggota kelompok asal bertemu dalam 
kelompok ahli untuk membahas materi yang ditugaskan pada 
masing-masing anggota kelompok ahli untuk membahas materi 
yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok dan 
bertanggung jawab atas bagian dari materi belajar yang 
ditugaskan kepadanya. Setelah pembahasan tugas seleseai 
kemudian kembali ke kelompok semula (asal) dan menjelaskan 
pada teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan materi.  

 

Cooperative Learning tipe jigsaw pun memiki kelebihan-kelebihan yang 

peneliti kutip dari beberapa ahli. Menurut Ibrahim dkk (2000) menyatakan 

bahwa belajar kooperatif dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif dan 

hubungan yang lebih baik antar siswa, dan dapat mengembangkan 

kemampuan akademis siswa. Siswa belajar lebih banyak dari teman mereka 

dalam belajar kooperatif dari pada dari guru. Sedangkan Ratumanan (2002) 

menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam belajar kooperatif dapat 

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual 

siswa. Selain itu, menurut Kardi & Nur (2000) belajar kooperatif sangat 
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efektif untuk memperbaiki hubungan antar suku dan etnis dalam kelas 

multibudaya dan memperbaiki hubungan antara siswa normal dan siswa 

penyandang cacat. 

 
Adapun langkah-langkah pembelajaran jigsaw menurut Trianto 
(2010) adalah sebagai berikut: 
1. pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan 

dibahas dalam bahan pelajaran. Pengajar bisa menuliskan 
topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui 
mengenai topik tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi 
pelajaran yang baru, 

2. siswa dibagi atas beberapa kelompok asal (tiap kelompok 
anggotanya 4– 6 orang), 

3. materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks 
yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab, 

4. setiap anggota kelompok asal membaca sub bab yang 
ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya, 

5. anggota dari kelompok asal lain yang telah mempelajari sub 
bab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli 
untuk mendiskusikannya, 

6. setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompok 
asal bertugas mengajar teman-temannya, 

7. pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa 
diberikan tagihan berupa kuis individu. 

 
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli, peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa Cooperative Learning tipe jigsaw adalah 

pembelajaran yang melibatkan 4 hingga 6 siswa yang terdiri dari siswa 

heterogen baik dari segi warna kulit, suku, status sosial, dan 

kecerdasan. Masing-masing anggota kelompok memiliki tanggung 

jawab terhadap materinya sendiri untuk kemudian menjelaskna pada 

kelompok asalnya. Pemeblajaran meggunkan model ini pun memiliki 

kelebihan yang dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. 

Mulai dari sikap sosial hingga pengetahuan siswa pun bertambah. 

 



 26 

G.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

“Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw dengan Langkah-

langkah yang benar dapat Meningkatkan Hasil Belajar PKn pada Siswa 

Kelas VA SD Negeri 7 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2012/ 2013” 
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