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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah cabang ilmu pengetahuan yang 

bermula dari fenomena alam, yang diperoleh dari para ilmuwan 

terdahulu dengan keterampilan bereksperimen dan menggunakan 

metode ilmiah (Srini:2001). IPA adalah kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Secara 

perkembangannya IPA menimbulkan metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian IPA 

meliputi 3 hal yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah: 

a. Produk IPA yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, serta teori. 

b. Proses IPA adalah cara kerja yang digunakan untuk mengetahui 

hasil-hasil IPA atau produk-produk IPA. 

c. Sikap adalah semua tingkah laku yang diperlukan selama proses 

IPA, sehingga diperoleh hasilnya (Iskandar: 2001). 

Sains adalah sebagai proses langkah-langkah yang ditempuh oleh 

ilmuwan, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari gejala-

gejala yang ada di alam. Langkah tersebut digunakan untuk 

merumuskan masalah, hipotesisi, merancang eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis dan kesimpulan. Karakteristik dari 

sains adalah kuantifikasi, artinya gejala-gejala alam dapat berbentuk 
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kuantitas (Mas’ud: 2008). Menrurut paparan para ahli di atas, peneliti 

mampu menyimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

disiplin ilmu yang membahas tentang alam dan gejala-gejalanya yang 

tersusun secara sistematis dan sudah dilakukan eksperimen oleh para 

ilmuwan. Sains adalah proses atau langkah-langkah yang ditempuh para 

ilmuwan untuk menarik kesimpulan, sains ialah gejala alam yang 

berbentuk kuantitas atau dapat diukur dan ditarik kesimpulan pasti. 

a) Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

 Umumnya tujuan IPA di sekolah dasar merupakan kegiatan 

praktik yang dimana memiliki peran yang sangat penting. Ada 

tiga hal yang mendukung kegiatan praktik dalam pembelajran 

IPA, yang berdampak baik  yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas belajar siswa 

b. Memotivasi siswa dalam belajar 

c. Memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkab 

bebrapa keterampilannya. 

 Kegiatan praktik siswa mampu mengembangkan bebrapa 

keterampilan proses siswa, yaitu sikap positif serta sikap ilmiah. 

Sangat mungkin terjadi hal tersebut karena dengan praktik siswa 

lebih tertarik, mengasyikkan, dan mendorong siswa untuk 

berimajinasi dan berkerjasama (dalam kelompok). Keterampilan 

siswa dalam melakukan praktik IPA sering disebut pemahaman 

procedural. Pemahaman procedural adalah pemahaman dan 

penerapan pada bebrapa keterampilan. (Zuhdan: 2013). 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

tujuan IPA di sekolah dasar untuk pemberian pengetahuan 

dengan cara yang bervariasi selain demonstrasi siswa akan lebih 

mudah memahami dengan cara praktik. Apabila siswa belajar 

dengan model praktik maka motivasi dan hasil belajar siswa akan 

berpengaruh. Serta kondisi kelas semakin aktif dan lebih menarik 

dari biasanya yang membosankan. 

2. Belajar dan Pembelajaran 

a. Belajar  

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku siswa yang 

diperoleh dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya 

untuk memenuhi kebutuhan sebagai siswa. Woolfolk dalam 

Baharudin (2015: 16) menyebutkan perubahan yang dilakukan 

melalui proses belajar itu bisa saja kearah yang lebih baik atau 

sebaliknya. Kualaitas belajar siswa itu dapat ditentukan oleh 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh saat berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu belajar bisa membawa 

perubahan yang sederhana dan belajar juga bisa membawa 

perubahan yang kompleks. 

Bell-Gredler dalam Baharudin (2015: 17) menyatakan belajar 

merupakan proses multisegi yang biasanya dianggap sesuatu yang 

biasa saja sampai mereka menghadapi titik kesulitan untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas kompleks. Akan tetapi, 

kapasitas belajar ini memiliki karakteristik yang berbeda anatara 
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individu dengan individu yang lainnya. Hanya manusia yang 

memiliki otak untuk berkembang baik untuk digunakan melakukan 

tindakan yang memiliki tujuan. Kemampuan tersebut seperti 

mengidentifikasi objek, menyusun rencana.  

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan yang dapat 

mengubah tingkah laku atau karakter siswa. apabila pengetahuan 

tersebut didapat dengan baik maka respon yang diperoleh akan 

semakin baik, sebaliknya jika pengetahuan yang diperoleh kurang 

baik maka respon yang dihasilkan akan tidak baik. 

b. Teori Belajar 

a) Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori behavioristik belajar merupakan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon. Bentuk perubahan yang dialami siswa 

dalam hal kemampuannya untuk bertinkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. 

Stimulus itu dalam bentuk sesuatu apa saja yang diberikan dari 

guru kepada siswa, sedangkan respon adalah tanggapan siswa 

terhadap stimulus yang diperoleh. Teori belajar behavioristik 

ini lebih mengutamakan pada pengukuran, karena dengan 

pengukuran dapat melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku 

siswa. (Asri, 2015: 20) 
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b) Teori Belajar Kognitif 

Menurut teori kognitivisme belajar adalah transformasi ilmu 

atau pengetahuan yang ada di lingkungan kemudian disimpan 

dalam pikiran. Belajar aliran kognitif ini memandang kegiatan 

belajar tidak sekedar stimulus dan respon yang bersifat 

mekanik akan tetapi juga melibatkan mental yang ada di dalam 

diri individu yang sedang belajar. Sehingga proses belajar 

kognitif adalah sebuah proses belajar mental yang aktif untuk 

mengingat,mencapai, dan menggunakan pengetahuan. 

(Baharudin, 2015: 125). 

c) Teori Belajar Humanistik 

Teori belajar humanistik merupakan proses belajar ditujukan 

untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik itu 

lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar 

itu sendiri. Teori ini berbicara tentang konsep-konsep 

pendidikan untuk membentuk individu yang dicita-citakan. 

Oleh sebab itu, teori belajarr humanistic sifatnya lebih abstrak 

dan lebih mendekati bidang kajian psikologi belajar (Asri, 

2015: 68).  

c. Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah guru sebagai pendidikan merancang 

dan melakukan rekayasa pembelajaran, rekayasa tersebut 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. Peran guru didalam 

pembelajaran yaitu membuat desain instruksional, melakukan 
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kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, 

mengevaluasi hasil belajar yang berdampak pada pengajaran, 

mencapai hasil belajar, dan menggunakan hasil belajar sebagai 

dampak pengiring (Dimyati,2015: 5). Dalam hal ini guru menyusun 

pembelajaran sesuai dengan tahapan belajar siswa. tujuan 

pembelajaran tersebut juga merupakan sasaran belajar bagi siswa 

menurut pandangan dan rumusan guru. 

Melalui pembelajaran dengan siswa yang belum mengerti dan 

memahami suatu materi dapat lebih mengerti. Tujuan intruksional 

dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar 

dengan acuan berbeda. Sasaran belajar tersebut diketahui oleh siswa 

sebagai akibat adanya informasi yang diperoleh dari guru. 

keberhasilan siswa merupakan prasyarat bagi program belajar 

selanjutnya.  

d. Hasil Belajar 

Hasil belajar didapat siswa setalah melalui proses belajar. Setelah 

mengetahui hasil belajar siswa, dapat diketahui apakah tujuan 

pembelajaran sudah tercapai atau belum. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku secara keseluruhan siswa bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Suprijono (2015: 12) Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Gagne dalam Suprijono 

(2015: 13) hasil belajar berupa : 
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1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri.  

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasamin. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek 

berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut. 

Bloom dalam Suprijono (2015: 13) hasil belajar mencakup :  

1) Kemampuan kognitif adalah Knowledge (pengetahuan, ingatan), 

Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk hubungan baru), evaluation (menilai).  

2) Kemampuan afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). 

3) Kemampuan Psikomotorik meliputi intitatory, pre-routine, dan 

rountinized. Juga mencakup keterampilan produktif,fisik, sosial, 

managerial, dan intelektual. 
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3. Model Pembelajaran Coopertif Jigsaw 

a. Pengertian Model Cooperatif Jigsaw 

Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan 

oleh Elliot Aronson’s dan teman-temannya. Model pembelajaran 

yang dibuat didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran 

orang lain. Siswa bukan hanya menerima materi belajar saja akan 

tetapi mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya, 

sehingga kemampuan kognitiv maupun sosial siswa sangat 

diperlukan (Jumanta:2015). Metode jigsaw dapat digunakan pada 

pengajaran apa saja, menulis,membaca, mendengarkan, dan 

berbicara.  

Menurut Jumanta (2015:87) siswa belajar dalam kelompok kecil 

yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap anggota bertanggung jawab 

untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang sudah 

diberikan lalu menyampaikan materi tersebut kepada anggota 

kelompok yang lain. Metode jigsaw ini terdapat kelompok asal 

dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok yang 

dibentuk dari beberapa anggota kelompok ahli. Guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator dalam kelompok ahli agar lebih 

mudah untuk memahami suatu materi yang diberikan. Inti dari 

metode ini adalah saling bekerja sama setiap siswa terhadap 

anggota tim untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 

(Jumanta : 2015) 
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Aris (2017:90) menyatakan bahwa menitik beratkan kepada kerja 

kelompok, dalam bentuk kelompok kecil. Metode jigsaw ini 

merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar 

dalam kelompok kecil. Dalam metoode jigsaw, siswa memiliki 

banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan 

mengolah informasi yang diperoleh serta meingkatkan 

keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung 

jawab atas keberhasilan kelompoknya, serta ketuntatasan materi 

yang dipelajari dan dapat menyampaikan pada kelompoknya. 

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa metode pembelajaran Jigsaw merupakan 

metode pembelajaran dalam kelompok asal dan kelompok ahli 

yang beranggotakan antara 4-5 siswa. siswa ahli diambil dari 

masing-masing anggota kelompok asal, yang dimana anggota 

kelompok dari kelompok asal tersebut bertanggung jawab untuk 

memahami materi yang diberikan lalu di sampaikan ke kelompok 

asalnya. Metode pembelajaran ini akan mendorong siswa lebih 

aktif dan menjalin komunikasi yang baik antar kelompok dan 

kemampuan kognitifnya berkembang. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tipe Jigsaw 

Setiap metode pembelajaran yang digunakan pasti memiliki 

langkah-langkah pelaksanaannya agar dapat dilakukan dengan 

benar dan baik. Langkah-langkah metode pembelajaran tipe 

Jigsaw menurut Aris (2015 : 88-89) yaitu : 



17 
 

 

a) Persiapan  

Guru merencanakan pembelajaran yang akan 

menghubungkan beberapa konsep secara umum dan 

menjelakan tujuan mempelajari topic yang akan dibahas. 

b) Penjelasan Materi 

Materi pembelajaran pada metode Jigsaw ini dibagi menjadi 

beberapa bagian tema pembelajaran. tergantung pada banyak 

anggota kelompok serta berapa banyaknya tema pembelajaran 

yang akan dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa. 

c) Guru membentuk kelompok asal dan ahli. 

Kelompok dalam metode pembelajaran jigsaw dibagi secara 

heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Segi kemampuan, 

akademis, jenis kelamin, maupun latar belakangnya. 

d) Guru menyiapkan soal 

Guru menyiapkan kuis sebanyak jenis materi dari masing-

masing tema pembelajaran yang akan dipelajari. Menyiapkan 

hand out materi pembelajaran untuk masing-masing tema 

yang akan dipelajari oleh setiap anggota. 

e) Kegiatan 

1. Tiap anggota kelompok di anggota asal diberi subtopic 

yang berbeda. 

2. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopic 

masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan 

bergabung dalam kelompok ahli. 
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3. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul 

dan mengintegrasikan semua subtopic yang telah 

dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. 

4. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang 

diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik 

tersebut. 

5. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-masing, lalu menjelaskan 

materi kepada rekan kelompoknya. 

6. Siswa mengerjakan tes kelompok yang mencakup topi 

yang di dapat. 

7. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

8. Pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu 

dan skor kelompok atau menghargai presentasi 

f) Melakukan Evaluasi  

Mengerjakan tugas individual atau kelompok yang mencakup 

semua topik.  

Shoimin (2017: 91-92) juga menjelaskan ada beberapa tahapan 

kegiatan dalam metode pembelajaran jigsaw sebagai berikut: 

a) Langkah Pertama 

Guru merencanakan pembelajaran yang akan 

menghubungkan beberapa konsep dalam atu tentang waktu 

secara bersamaan. Misalnya, pada mata pelajaran Ilmu 

Pengathuan Alam materi sistem organ pencernaan manusia. 
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Konsep yang akan dipelajari siswa : bagian mulut, 

tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus. 

b) Langkah Kedua  

Siapkan bahan materi pelajaran kepad setiap kelompok untuk 

bagaimana konsepnya sehingga guru memiliku 5 jenis bahan 

tentang sistem organ pencernaan pada manusia. 

c) Langkah Ketiga  

Guru menyiapkan kuis sejumlah dengan materi yang siswa pelajari. 

d) Langkah Keempat  

Bagilah kelas dalam tiga kelompok. Guru menyampaikan 

pengantar diskusi kelompok dengan menjelaskan secara singkat. 

Diskusi dimulai masing-masing siswa mempelajari materi, guru 

sebagai fasilitator. Masing-masing kelompok bersiap untuk 

mempelajari konsep yang telah ditentukan. Setiap kelompok 

mendalami satu konsep lalu masing-masing setiap kelompok bisa 

saling bertanya untuk memperoleh pemahaman. Pada akhir sesi 

ini setiap kelompok mendalami satu konsep, agar dapat 

menyampaikan materi kepada kelompok lain. Setelah memenuhi 

target waktu dan berdasarkan pemantauan guru siswa telah cukup 

memahami materi. 

e) Langkah kelima 

Setiap kelompok mendalami materi yang sudah diberikan 

oleh guru. mendalami konsep, prosedur penerapan konsep 

agar ilmu yang mereka pelajari dapat disampaikan oleh 



20 
 

 

teman-temannya yang lain. Pada tahap ini tidak ada proses 

interaksi antara kelompok. Kegiatan ini merupakan proses 

peningkatan penguasaan materi untuk menghadapi babak 

diskusi tim ahli. 

f) Langkah Keenam 

Setiap kelompok yang ditunjuk untuk memahami konsep ke 1 

berkumpul dengan kelompok lainnya yang ditunjuk konsep 

ke 1 begitu seterusnya sampai terbentuklah kelompok ahli. 

Pada kegiatan ini siswa kembali berdiskusi, setiap anggota 

kelompok dari tim asal yang sudah membawa materi konsep 

nya membahas dalam kelompok ahli tersebut. Disi guru 

bertugas memantau pada tiap kelompok, memastikan bahwa 

konsep yang siswa kembangkan sudah sesuai dengan yang 

semestinya atau bwlum. 

g) Langkah ketujuh 

Sesudah mendalami materi melalui sidkusi kelompok ahli, 

siswa kembali ke kelompok asal. Hasil dari diskusi pada 

kelompok ahli dibahas kembali dalam kelompok awal. Pada 

tahap akhir keiatan belajar, setisp kelompok menyampaikan 

hasil diskusi bersama kelompok ahli. Melalaui cara ini siswa 

akan menelaah materi yang harus dipahaminya. Setiap 

anggota kelompok memiliki catatan hasil diskusi pada tahap 

satu, tahap dua diskusi tim ahli, dan kembali ke kelompok 

semula. 
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h) Langkah kedelapan 

Guru menilai hasil belajar siswa dengan tes atau kuis. Guru 

dapat mengukur tingkat ketuntasan belajar dengan cara 

membandingkan hasil yang siswa capai dengan target yang 

ditetapkan dalam RPP. Berdasarkan Pendapat para ahli, 

langkah-langkah metode pembelajaran jigsaw, dalam 

penelitian ini peneliti mengambil langkah-langkah jigsaw 

dari Jumanta dan Aris. Alasannya yaitu langkah-langkah 

yang dikemukakan oleh Jumanta lebih singkat daripada Aris 

sehingga mudah dipahami dan dijelaskan. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Jigsaw 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kelemahan, begitu juga pada metode pembelajaran jigsaw. Jumanta 

(2015: 89-90) ada beberap kelebihan dan kelemahan dalam metode 

pembelajaran jigsaw. 

a) Kelebihan  

1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah 

ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada 

rekan-rekannya. 

2. Penguasaan materi dapat dicapai dengan kurun waktu yang 

lebih singkat. 

3. Metode jigsaw ini dapat melatih siswa untuk lebih efektif 

dalam berbicara dan berpendapat. 
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b) Kelemahan 

1. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi untuk diskusi dan 

mengontrol jalannya diskusi. 

2. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir 

rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi 

apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. 

3. Siswa yang cerdas merasa bosan. 

4. Pembagaian kelompok yang tidak heterogen, dimungkinkan 

kelompok anggotanya lemah semua. 

5. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahlin sering 

tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus 

dipelajari. 

6. Siswa tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk 

mengikuti proses pembalajaran. 

Menurut Aris ( 2017: 93-94) menyebutkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan pada metode pembelajaran jigsaw sebagai berikut :  

a. Kelebihan  

1. Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, 

kemampuan, dan daya pemecahan masalah menurut 

kehendaknya sendiri. 

2. Hubungan antara guru dan murid berjalan secara seimbang 

dan memungkinkan suasana belajar menjadi sangat akrab 

sehingga memungkinkan harmonis. 

3. Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kratif. 
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4. Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu 

pendekatan kelas, kelompok, dan individual. 

b. Kelemahan 

1. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam 

kelompok masing-masing dikhawatirkan kelompok akan 

macet dalam pelaksanaan diskusi. 

2. Jika anggota  kelompoknya kurang akan menimbulkan 

masalah. 

3. Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan 

ruang belum terkondisikan dengan baik sehingga perlu 

waktu untuk mengubah posisi yang dapat menimbulkan 

kegaduhan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti dapat menarik kesimpulan 

dalam metode pembelajaran jigsaw adapun kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihan metode pembelajaran jigsaw yaitu dapat 

melatih siswa untuk lebih aktif, komunikasi terjalin, dan melatih 

kerjasama antar siswa. siswa dapat menguasai materi dengan kurun 

waktu lebih cepat. Sedangkan untuk kelemahannya, siswa yang 

cerdas dan aktif akan lebih dominan dalam metode pembelajaran.  

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan model Cooperatife 

Jigsaw yang telah dilakukan peneliti sebelumnya,  meliputi: 
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 Peneliti terdahulu oleh Suardi Hakim (2014) yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw”. Menyimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif jigsaw pada siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 33 Kota Makassar adanya peningkatan pada hasil belajar siswa 

dengan peningkatan skor dari siklus I (67,27) ke siklus II dengan skor 

(80,45). Sehingga peningkatan hasil belajar siswa juga didukung dengan 

aktivitas siswa yaitu keaktifan siswa dalam menyimak penjelasan guru, 

kerjasama kelompk, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

 Penelitian terdahulu oleh Siti Muawanah (2013) yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Melalui Metode 

Demonstrasi Siswa Kelas V SDN Pangkatrejo I Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan”. Menyimpulkan bahwa penggunakan metode 

jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil tes 

pembelajaran, diketahui rata-rata nilai tes hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan, sebanyak 73% pada siklus 2, hal ini melebihi kriteria 

keberhasilan yaitu 85%.  

 Penelitian terdahulu oleh JPPI (jurnl penelitian Pendidikan 

Indonesia) (2018) yang berjudul “peningkatan Hasil belajar Luas Bangun 

Datar Melalui Strategi Belajar Kooperatif Tipe Jigsaw Bagi Siswa kelas V 

SD Negeri 02 Silaut Kecamatan Silaut”. Mnyimpulkan bahwa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat menumbuhkan tanggung jawab 

siswa terhadap materi yang diperolehnya sehingga siswa termotivasi untuk 

aktif dan serius dalam pembelajaran. meningkatnya hasil belajar siswa 
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dapat dilihat dari rata-rata nilai siswa dari tes awal 5,8 meningkat pada 

siklus I menjadi 6,9. Pada siklus II ternyata mengalami peningkatan yakni 

8, 3 yang sudah melebihi standart ketuntatasan minimalnya. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka Pikir 

Kondisi di Lapangan: 

1. teacher Center Learning 

2. Metode yang digunakan ceramah 

dan penugasan, diskusi kelompok 

3. Siswa cenderung pasif  

4. Model latihan soal kurang 

menarik 

5. Hasil belajar 43,75% siswa 

dibawah KKM (<75) 

Kondisi Ideal: 

1. Student Center learning 

2. Model Cooperatif Jigsaw  

3. Siswa ikut serta dalam proses 

pembelajaran 

4. Hasil belajar siswa 100% diatas 

KKM (>75) 

Hasil belajar kognitif dan afektif siswa 

Komunikasi dalam kelas belum seimbang 

Keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran belum maksimal. 

Penelitian Tindakan kelas 

Meningkatkan hasil belajar siswa  

Solusi: 

Model Cooperatif Jigsaw 


