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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mengajarkan siswa untuk bekerjasama 

dan bertanggung jawab.  Menurut Arends (dalam Amri dan Ahmadi, 2010:94) 

pembelajaran kooperatif 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 materi 

tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya.  Pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan 

keheterogenan, bekerjasama positif dan setiap anggota bertanggung jawab 

untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Pada tahap 

ini siswa akan banyak menemui permasalahan yang tahap kesukarannya 

bervariasi.  Pengalaman seperti ini sangat penting terhadap perkembangan 

mental anak.  Bila menginginkan perkembangan mental maka lebih cepat dapat 

masuk kepada tahap yang lebih tinggi, supaya anak diperkaya dengan banyak 

pengalaman” Piaget (Isjoni, 2010:56).  

 

Kecerdasan manusia dapat ditingkatkan hingga batas optimalnya dengan 

pengayaan melalui pengalaman Ruseffendi ( Isjoni, 2010:56). 
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Model pembelajaran kooperatif tipe 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” (Amri dan Ahmadi, 

2010:95). 

 

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu 

untuk diskusi (tim ahli) saling membantu  satu sama lain tentang topik 

pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka.  Kemudian siswa-siswa itu 

kembali pada tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok 

yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan 

tim ahli. Pada model pembelajaran tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga 

yang beragam. Kelompok asal merupakan gabunga dari beberapa ahli. 

Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal 

yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik 

tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya itu 

untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal (Amri dan Ahmadi, 

2010:95). 
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Langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  

adalah sebagai berikut: 

1. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap 

kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal 

menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari 

siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas 

mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa 

dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok 

yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Dalam kelompok 

ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta 

menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika 

kembali kekelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut 

kelompok Jigsaw (gigi gergaji). Misal suatu kelas dengan jumlah 40 siswa 

dan materi pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya terdiri dari 5 bagian materi pembelajaran, maka dari 40 

siswa akan terdapat 5 kelompok ahli yang beranggotakan 8 siswa dan 8 

kelompok asal yang terdiri dari 5 siswa. Setiap anggota kelompok ahli akan 

kembali ke kelompok asal memberikan informasi yang telah diperoleh atau 

dipelajari dalam kelompok ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok baik 

yang ada pada kelompok ahli maupun kelompok asal (Amri dan Ahmadi, 

2010:96-97). 
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                              Kelompok Asal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kelompok Ahli 

Gambar 2.  Hubungan yang terjadi antara kelompok asal dan kelompok ahli  

(Suyatna, 2008:104) 

 

2. 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 guru dapat menyamakan persepsi pada materi 

pembelajaran yang telah didiskusikan. 

3. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya. 

3. Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

materi pembelajaran. 

4. Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan Jigsaw untuk belajar materi 

baru maka perlu disiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta 

cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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B.  Metode Diskusi 

 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa 

terhadap suatu permasalahan.  Tujuan utama metode diskusi adalah untuk 

memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami 

pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan .  Oleh karena itu 

diskusi tidak bersifat mengadu argumentasi tetapi diskusi lebih bersifat 

bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-

sama. Secara umum ada dua jenis diskusi yang biasa dilakukan dalam proses 

pembelajaran.  Pertama, diskusi kelompok atau diskusi kelas.  Pada diskusi ini 

guru menyajikan permasalahan yang kemudian permasalahan tersebut 

dipecahkan oleh kelas secara keseluruhan.  Kedua, diskusi kelompok kecil. 

Dalam diskusi ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok setiap kelonpok 

terdiri dari 3-7 orang.  Proses pelaksanaan diskusi ini dimulai dari guru 

menyajikan masalah dengan beberapa sub masalah.  Setiap kelompok 

memecahkan sub masalah yang disampaikan oleh guru.  Proses diskusi diakhiri 

dengan laporan tiap kelompok (Sanjaya, 2006:152). 

 

Terdapat kelebihan dan kekurangan metode diskusi antara lain: 

    1.  Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kretif khususnya   

         dalam memberikan gagasan dan ide-ide. 

1. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi 

setiap permasalahan  
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2. Dapat melath siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan 

secara verbal. Disamping itu, diskusi juga dapat melatih siswa untuk 

menghargai pendapat orang lain. 

 

Selain beberapa kelebihan, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan, 

diantaranya: 

1. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang 

siswa yang memiliki keterampilan berbicara. 

2. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan 

menjadi kabur. 

3. Memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai 

dengan yang direncanakan. 

4. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional 

yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa 

tersinggug, sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran. 

(Djamarah Bhri Syaiful, 2000) 

 

Agar penggunaan metode diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1.Langkah persiapan 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: 

a. merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami oleh 

setiap siswa sebagai peserta diskusi. Tujuan yang jelas dapat dijadikan 

sebagai control dalam pelaksanaan. 
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b. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai.  

 

2.Pelaksanaan diskusi 

       Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusiadalah: 

a. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi 

kelancaran diskusi. 

b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya 

menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai 

dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. 

c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memperhatikan suasana atau 

iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang,tidak saling 

menyudutkan, dan lain-lain. 

d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setap peserta diskusi untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 

e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 

dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah 

pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. 

 

3.Menutup diskusi 

Akhir proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan 

hasil diskusi. 



17 
 

b. Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh 

peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya (Sanjaya, 

2006:152). 

mengkaji aktivitas manusia. Lingkup kajian aktivitas manusia sangatlah luas, 

mencakup aktivitas manusia sebagai individu atau kelompok menurut 

Sukmadinata (dalam Parlina, 2010: 26). 

 

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan 

demikian belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, 

baikaktivitas fisik maupun psikis (Holt, dalam Wardani, 2007:9). 

 

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat  aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, 

melihat atau hanya pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya 

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka 

pembelajaran. Seluruh peranan dan  kemauan dikerahkan dan diarahkan 

supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang 

optimal sekaligus mengikuti proses pengajaran secara aktif. Siswa  

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya dan sebagainya (Rohani, 

 

Bidang pendidikan termasuk rumpun ilmu perilaku, suatu rumpun ilmu yang 

 

C.    Aktivitas Belajar

       1. Aktivitas Belajar 
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2004:6-7). Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004:9) terdapat macam-macam 

kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa 

sebagai berikut: 

1. Visual activities, membaca,memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,musik, 

pidato dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin 

dan sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik,peta, diagram, pola dan 

sebagainya. 

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani tenang, 

gugup dan sebagainya. 

 

Menurut Hamalik (dalam Parlina, 2010: 28) upaya untuk meningkatkan 

aktivitas dalam pembelajaran dapat dilakukan guru dengan tiga alternatif 

pemberdayaan, yaitu: 
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1. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas 

Asas aktivitas dapat dilakukan dalam setiap kegiatan tatap muka dalam 

kelas yang terstruktur, baik dalam bentuk komunikasi langsung kegiatan 

kelompok, kegiatan kelompok kecil, belajar independen. 

2. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat  

Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam bentuk membawa kelas 

ke dalam masyarakat, melalui metode karyawisata, survey, kerja 

pengalaman, pelayanan masyarakat, berkemah, dan berproyek,. Cara lain 

adalah mengundang narasumber dari luar 

3. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan CBSA (cara belajar 

siswa aktif)Pembelajaran dilaksanakan dengan titik berat pada keaktifan 

siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan nara sumber yang  

4. memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. 

Hasil belajar merupakan hal kompleks yang terjadi sehari-hari danmerupakan 

suatu proses perubahan bagi siswa dalam menghadapi bahan ajar. Bahan ajar 

dapat berupa keadaan alam, belajar tumbuhan dan manusia. Penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang di capai 

oleh siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang cukup luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor sehingga 

dengan belajar seseorang akan mengalami perubahan berpikir, sikap dan alam 

kehidupan sehari-hari (Gunawan, 2010:5). 

 

2.  Hasil Belajar 
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Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses 

belajar (Dimyati dan Mujiono, 2002:3).   

Berakhirnya suatu proses pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil belajar. 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. 

Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses pembelajaran 

antara guru dan siswa.Hasil belajar yang bisa diperoleh siswa setelah 

pembelajaran dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelek, 

keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Kelima hasil belajar tersebut 

merupakan kapabilitas siswa.  Kapabilitas siswa tersebut berupa: 

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  Pemilihan informasi 

verbal memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan. 

2. Keterampilan intelektualadalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep 

dan lambang.  Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak, 

konsep konkret dan definisi, dan prinsip. 

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan    

aktivitas kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 
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4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikapadalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan  

penilaian terhadap obyek tersebut, ( Dimyati dan Mujiono, 2002: 10). 

 

Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai hirarki atautingkatan. Tingkatan 

tersebut terdiri dari 6 jenis perilaku yaitu: 

1)  Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 

2)  Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

dipelajari. 

3)  Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4)  Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 

5)  Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu. 

6) Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

Untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dipergunakan tes hasil 

belajar. Terdapat beberapa tes yang dilakukan guru, diantaranya: uji blok, 
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ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan 

tes akhir semester. Hasil dari tes tersebut berupa nilai-nilai yang pada 

akhirnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran 

yang terjadi. Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang telah 

diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Hasil 

belajar setiap siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas.  

Bahan mentah hasil belajar terwujud dalam lembar-lembar jawaban soal 

ulangan atau ujian dan yang berwujud karya atau benda. Semua hasil belajar 

tersebut merupakan bahan yang berharga bagi guru dan siswa.  

Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk melakukan 

perbaikan tindak mengajar atau evaluasi. Bagi siswa, hasil belajar tersebut 

berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. Hasil belajar juga 

dapat dicapai antara lain apabila kegiatan mengajar atau menyampaikan mata 

pelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, keefektifan belajar akan semakin 

tinggi bila kegiatan mengajar sesuai dengan faktor intern (intelegen, 

kemampuan, motivasi, emosional, kebutuhan, dan gaya belajar), maupun 

faktor ekstern (lingkungan, dan keluarga) sehingga dapat dikatakan bahwa 

mengajar yang efektif adalah mengajar yang sesuai bagi setiap siswa. 

Terciptanya proses belajar yang efektif dan efisien akan menjadikan hasil 

belajar lebih berarti, lebih bermakna serta berdaya guna pada diri individu 

yang belajar Anderson, dkk  (2000: 67-68). 

 

 


