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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Dalam proses belajar terjadi perubahan dan 

peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan siswa, 

baik dari segi kognitif, psikomotorik maupun afektif. 

Menurut Sardiman (2001:a93) belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, mengamati, dan aktivitas-aktivitas lain, sehingga siswa 

aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Ada beberapa definisi tentang belajar, antara lain dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

Cronbach dalam Djamarah (2002: 13) memberikan difinisi 

learning is shown by a change in behaviour as result of experience. 

(belajar ditunjukkan dengan perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman). 

Djamarah (2008: 13) mengemukakan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku  sebagai hasil dari pengalaman individu  dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah penguasaan kompetensi seorang siswa yang merupakan 

perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai sikap yang 
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direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak melalui proses 

usaha untuk memperoleh perubahan perilaku dalam aspek kognitif, 

afektik dan psikomotor dengan cara berinteraksi antara individu siswa 

dengan lingkungannya. 

 

a. Aktivitas Belajar 

Mengajar adalah upaya yang dilakukan oleh guru agar 

siswa belajar yang diselenggarakan dalam suatu bentuk 

pembelajaran di kelas dan siswa yang menjadi subjek sebab 

merekalah pelaku kegiatan belajar.  Agar siswa berperan sebagai 

pelaku dalam kegiatan belajar, maka  guru hendaknya 

merencanakan pembelajaran, yang menuntut siswa banyak 

melakukan aktivitas belajar. Belajar hanya mungkin terjadi apabila 

anak aktif mengalami sendiri. Aktivitas belajar yang melibatkan 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran akan berdampak baik pada 

hasil belajarnya.   

Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2000:a67) 

bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang dapat 

didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam 

benak anak didik. 

Aktivitas  belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau 

aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan 

pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit 

banyaknya perubahan.  
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  Sedangkan John (dalam Dimyati,2006:a44) 

mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang 

harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif 

harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar pembimbing dan 

pengarah.   

Ini menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif, 

tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi. 

Aktivitas fisik yaitu peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, 

membuat suatu bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif.  

Kegiatan fisik tersebut sebagai kegiatan yang tampak, yaitu 

saat peserta didik melakukan kegiatan yang dipandu guru seperti 

menulis, menjawab pertanyaan, membaca dan lain sebagainya. 

Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) 

terjadi jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak 

berfungsi dalam pembelajaran.  Ia  mendengarkan, mengamati, 

menyelidiki, mengingat, dan sebagainya.  Kegiatan psikis tersebut 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan 

persoalan, mengambil keputusan, dan sebagainya.   

Selanjutnya Hamalik (2001: 175) mengatakan penggunaan 

aktivitas besar nilainya dalam pembelajaran, sebab dengan 

melakukan aktivitas pada proses pembelajaran, siswa dapat 

mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang 

harmonis dikalangan siswa, siswa dapat bekerja menurut minat 

dan kemampuan sendiri, siswa dapat mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis, dapat mengembangkan seluruh 

aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup 

sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran 

menyenangkan bagi siswa.                        



9 
 

Dengan mengemukakan beberapa pandangan di atas, jelas 

bahwa dalam kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif 

berbuat.  Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan 

adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, belajar tidak akan berlangsung 

dengan baik.   

Asas  aktivitas digunakan dalam semua jenis metode 

mengajar, baik metode mengajar di dalam kelas maupun metode 

mengajar di luar kelas.   Penggunaannya dilaksanakan dalam 

bentuk yang berlain-lainan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai dan disesuaikan dengan orientasi sekolah yang 

menggunakan jenis kegiatan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran.  Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep keilmuan yang 

sedang dipelajari dengan bantuan guru.  Dalam hal ini, aktivitas 

yang diamati selama kegiatan pembelajaran berlangsung dibatasi 

pada ruang lingkup 

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas 

yang dilakukan selama proses pembelajaran. Aktivitas merupakan 

segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. 
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Kegiatan siswa yang dilakukan seperti menyelesaikan tugas dari 

guru, belajar kelompok dan mencoba memecahkan soal-soal 

sendiri. 

Menurut Mulyono (2001: 26), aktivitas adalah kegiatan 

/keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-

kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan 

suatu aktifitas.  

Aktivitas siswa di kelas diharapkan bersifat positif yang dapat 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, antara lain aktivitas 

ketika siswa sedang belajar di kelas dengan panduan guru seperti 

menulis, menjawab pertanyaan, membaca dan lain sebagainya, 

sedangkan kegiatan non-fisik adalah kegiatan olah fikir siswa 

ketika sedang mengikuti pembelajaran, antara lain berfikir, 

mendengar, mengamati, mengambil kesimpulan, mengingat dan 

sebagainya. 

Menurut Kunandar (2008:a277) aktivitas siswa adalah 

keterlibatan siswa dalam sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas 

dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut. Peningkatan aktivitas siswa yaitu meningkatnya 

jumlah siswa yang terlibat aktif belajar, meningkatnya jumlah 

siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran.  

 

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas 

adalah segala kegiatan baik berupa sikap maupun pikiran yang 

dilakukan siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung dalam bentuk interaksi terhadap materi pembelajaran 

dan siswa memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 
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b.   Hasil Belajar 

Dimyati dan Mujiono (1999: 3) mengemukakan bahwa 

hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, 

yaitu dari sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, 

hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran 

dengan proses evaluasi hasil belajar. 

Hal serupa dikemukakan oleh Hamalik (2006: 30) hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah 

belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajar yang telah dialami 

siswa baik berupa sikap maupun tingkah laku. Indikator 

ketercapaian hasil belajar dalam penelitian ini mencakup tiga 

ranah, yaitu:  (a) kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman, 

(b) afektif meliputi sikap dan partisipasi, dan (c) psikomotorik 

meliputi ketrampilan dan kreativitas. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Jigsaw merupakan salah satu pembelajaran kelompok yang terdiri 

dari kelompok asal dan kelompok ahli. Anggota kelompok yang 

terdiri atas beberapa siswa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. 

Siswa yang memiliki topik sama bertemu pada kelompok ahli, 
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kelompok ahli mempelajari satu topik setelah topik tersebut tuntas 

dibahas, maka siswa dari kelompok ahli kembali pada kelompok asal 

dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman pada kelompok asal. 

Masing-masing anggota kelompok siswa dalam tipe Jigsaw 

memperoleh sub pokok bahasan yang berbeda, kemudian siswa yang 

mendapat pokok bahasan sama berkelompok dalam kelompok ahli 

untuk membahas permasalahan setelah memperoleh jawaban 

kelompok ahi kembali kepada kelompok asal. 

Menurut Arends (2008:a11), langkah-langkah 

penerapan model pembelajaran Jigsaw, yaitu:  

1. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 – 6 

orang. 

2. Masing-masing kelompok mengirimkan satu orang wakil 

mereka untuk membahas topik, wakil ini disebut dengan 

kelompok ahli. 

3. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang 

diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik 

tersebut. 

4. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-masing (kelompok asal), 

kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. 

5. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran 

tentang materi yang telah didiskusikan. Kunci pembelajaran 

ini adalah interpedensi setiap siswa terhadap anggota 

kelompok untuk memberikan informasi yang diperlukan 

dengan tujuan agar dapat mengerjakan tes dengan baik. 

 

 

Dari langkah-langkah yang telah diuraikan diatas maka sering 

akuntabilitas individual sering diabaikan sehingga tugas-tugas sering 

diborong oleh salah seorang anggota kelompok sedangkan anggota 

kelompok lainnya hanya "mendompleng" keberhasilan "pemborong". 

Kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, etnik, dan sebagainya sehingga dapat saling 
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mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan siapa yang 

memberikan bantuan. Kelompok belajar biasanya homogen. Pimpinan 

kelompok dipilih secara demokratis atau bergilir untuk memberikan 

pengalaman memimpin bagi para anggota kelompok Pemimpin 

kelompok sering ditentukan oleh guru atau kelompok dibiarkan untuk 

memilih pemimpinnya dengan cara masing-masing. Keterampilan 

sosial yang diperlukan dalam kerja gotong-royong seperti 

kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, mempercayai orang lain, 

dan mengelolah konflik secara langsung diajarkan. Keterampilan sosial 

sering tidak secara langsung diajarkan. 

Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung guru terus 

melakukan pemantauan melalui observasi dan melakukan intervensi 

jika terjadi masalah dalam kerja sama antar anggota kelompok. 

Pemantauan melalui onservasi dan intervensi sering tidak dilakukan 

oleh guru pada saat belajar kelompok sedang berlangsung. Guru 

memperhatikan secara proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar. Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok 

yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar. Penekanan tidak hanya 

pada penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal (hubungan 

antar pribadi yang saling menghargai). Bila dibandingkan dengan 

metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan. 
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Kelebihan Tipe Jigsaw :  

Ibrahim, dkk (2006:18) mengemukakan kelebihan dan 

kelemahan dari metode jigsaw sebagai berikut:  

  Kelebihan metode jigsaw 

 Dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif. 

 Menjalin/mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa. 

 Dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. 

 Siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar 

kooperatif dari pada guru. 

Kelemahan Tipe Jigsaw :  

 Guru dan siswa kurang terbiasa dengan teknik ini karena masih 

terbawa kebiasaan menggunakan teknik konvensional, dimana 

pemberian materi terjadi secara satu arah. 

 Memerlukan waktu yang relatif lama. 

 Tidak efektif untuk siswa yang banyak. 

 Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru. 

 Memerlukan persiapan yang matang. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema/topik pembahasan.  

Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2005: 6) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan 

tema. 

   

Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran 

tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya 

materi kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan memberi 

peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada 

partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam 
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pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 

kurikulum, dan aspek belajar mengajar. 

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 

beberapa prinsip dasar  yang perlu diperhatikan yaitu:  

a. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. 

Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format 

keterkaitan, maksudnya pembahasan suatu topik dikaitkan dengan 

kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah 

dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi siswa dalam 

kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik yang  dibahas. 

b. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-

sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang riil sekaligus 

mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik siswa 

didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang benar-benar 

sesuai dengan kondisi siswa, bahkan dialami siswa. 

 

c. Efisiensi 

Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi 

waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik 

sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. 

  

Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik 

sebagaimana diungkapkan dalam Sri Astuti Mamik (2005: 34) sebagai 

berikut:  
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a. Berpusat pada siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa 

sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman 

belajar. Pengalaman belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan 

belajar yang menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar 

siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

Agar pembelajaran lebih bermakna maka siswa perlu belajar secara 

langsung dan mengalami sendiri. Atas dasar ini maka guru perlu 

menciptakan kondisi yang kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya 

pengalaman yang bermakna. 

c. Pemisahan mata  pelajaran tidak begitu jelas 

Mengingat tema dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling 

keterkaitan maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. 

e. Bersifat fleksibel 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak  terjadwal secara ketat antar 

mata pelajaran. 

f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan 

kebutuhan siswa. 

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan 

dan juga kelemahan yang diperolehnya. Keuntungan yang dimaksud yaitu:  

a. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 
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b. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan 

bermakna. 

d. Menumbuhkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

 

Pembelajaran tematik di samping memiliki beberapa keuntungan 

sebagaimana dipaparkan di atas, juga terdapat beberapa kekurangan yang 

diperolehnya.  

Kekurangan yang ditimbulkannya yaitu:  

a. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi   

b. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa ada kaitannya dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru. Model pembelajaran 

yang digunakan tentu akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Model pembelajaran sebagai salah satu faktor yang mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran menempati peran penting dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan guru untuk memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat akan menentukan tingkat aktivitas dan prestasi 

belajar siswa terhadap konsep yang  diberikan terhadap proses 
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pembelajaran.Selama ini guru belum memanfaatkan model pembelajaran 

yang ada sehingga berpengaruh pada aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

Untuk mengetahui bagaimanakah model pembelajaraan kooperatif 

teknik  Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 1 

SD Negeri 2 Gadingrejo, maka dilakukan penelitian terhadap kelas tersebut 

dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

Gambar 1: Alur kerangka pikir penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu:  

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan kerangka pikir maka dapat ditarik 

hipotesa jika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dengan tema Peristiwa maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas 1 SD Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tahun 

pembelajaran 2012/2013. 
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