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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

1. Hakikat Model-Model Pembelajaran

Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual dari kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan. Soekamto memberikan batasan tentang model pembelajaran 

yaitu:

Suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai  tujuan tertentu dan 
berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 
kelas.1

Model mengajar (teaching model) adalah kerangka  mengajar yang direkayasa 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengajaran. Model mengajar 

ini lazimnya dijadikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi belajar.

Model pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam 4 rumpun yaitu : 

a. Model pembelajaran informasi dengan cara menunjukkan pada konsep 
bagaimana individu menangani stimulus dan lingkungan, mengorganisasikan 
data, mengenai masalah, menyusun konsep, pemecahan masalah dan 
menggunakan simbol-simbol sehingga dalam proses pembelajaran diarahkan 
pada berpikir produktif. 

b. Model individu yang menekankan pada pengembangan pribadi yang 
mengarahkan pada proses dalam mengkontruksi dan mengorganisasikan 
realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Proses ini 
berfokus pada upaya membantu siswa dalam mengembangkan hubungan 
produktif dengan lingkungannya dan membantu siswa dalam melihat dirinya 
sendiri. 

c. Model interaksi sosial yang menekankan pada hubungan individu dengan 
masyarakat atau orang lain atau terfokus pada proses dimana negosiasi sosial 

                                                
1 Soekamto, Prinsip Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Ditjend Dikti, 1993), h. 109.
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sehingga model ini memberikan prioritas pada kemampuan individu (siswa) 
untuk berhubungan dengan orang lain. 

d. Model perilaku yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar, 
modifikasi perilaku dan teori belajar sosial yang menekankan pada 
penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan 
perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki.2

Trianto  mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.3

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan 

analisa terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional 

kelas, model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru kelas.4

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.  Setiap model 

                                                
2 Ibid., h. 193.
3 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik (Jakarta:Prestasi 

Pustaka, 2011), h. 5
4 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 45-46
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pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

2. Konsep Belajar

Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Ngalim Purwanto, dalam bukunya psikologi pendidikan berpendapat bahwa 

“belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi 

sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.”5 Belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang menyerupai proses pertumbuhan dimana semua itu melalui penyesuaian 

terhadap situasi melalui rangsangan. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. 

Nana Sudjana, mendefinisikan “belajar sebagai suatu proses yang ditandai 

dengan perubahan pada diri seseorang.”6 Sardiman menegaskan bahwa “Belajar itu

sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan 

                                                
5 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.81-82.
6 Nana Sudjana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar  (CV. Sinar Baru: Bandung, 2010), 

h. 28
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pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa,

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”.7

Belajar merupakan salah satu cara manusia untuk memanfaatkan akal, belajar 

juga merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas 

usia dan berlangsung selama seumur hidup. Belajar juga merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia yang mencakup segala yang dipikirkan dan 

dikerjakan, dan sebaiknya belajar ini dibiasakan sejak manusia masih kecil.

Proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

paling pokok. Ini berarti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan hanya

bergantung kepada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.

Menurut teori Behavioristik belajar adalah 

Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 
respon. Dengan kata lain belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa 
dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 
hasil interaksi antara stimulus dan respon.8

Jadi, seseorang yang belajar akan mengalami perubahan pada tingkah laku. 

Misalnya siswa belum mampu untuk mengerjakan sholat. Walaupun dia sudah 

berusaha, dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika siswa 

tersebut belum dapat melaksanakan ibadah shalat maka belum dianggap belajar.

Karena dia belum dapat menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar.

                                                
7 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 

h. 21 
8 C. Asri Budiningsih,  Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 20.
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Agama Islam, mencari ilmu pengetahuan sangatlah dianjurkan untuk 

menjalani kehidupan di dunia. Manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan 

sempurna dibanding dengan makhluk lain karena manusia dibekali akal untuk

berpikir. Sehingga manusia disuruh untuk belajar, bukti yang mendasari perintah 

untuk belajar yaitu terdapat pada Al- Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, merupakan ayat 

pertama yang diturunkan Allah SWT.

                   

              

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589].
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.9

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahanperubahan tersebut 

akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan 

sebagai berikut: Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

                                                
9 Departemen Agama R.I., Al-Quran al-Karim (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 597
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pengalaman, (learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

through experiencing).10

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada individu yang belajar. Proses terjadinya belajar sangat sulit diamati. 

Karena itu orang cenderung melihat tingkah laku manusia untuk disusun menjadi 

pola tingkah laku yang akhirnya tersusunlah suatu model yang menjadi prinsip-

prinsip belajar yang bermanfaat sebagai bekal untuk memahami, mendorong dan 

memberi arah kegiatan belajar.

Prinsip-prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda dan oleh setiap peserta didik secara individual adalah sebagai berikut:

a. Berdasar prasyarat yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar peserta 

didik diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing 

untuk mencapai tujuan intruksional. 

b. Sesuai hakikat belajar. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara 

pengertian yang lain) sehingga mendapat pengertian yang diharapkan 

stimulus yang diberikan dapat menimbulkan respon yang diharapkan. 

                                                
10 Slameto, Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 2.
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c. Sesuai materi atau bahan yang akan dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan 

dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang bisa ditangkap 

pengertiannya.

3. Konsep Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) berasal dari kata cooperative

yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin mengemukakan, “In 

cooperative leraning methods, students work together in four member temas to master 

material initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar 

dan bekerja dalam kelompokkelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.11

Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan.12 Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum 

                                                
11 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung : Alfabeta, 2009), 15
12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 239
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selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

a. Para siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 
sepenanggungan bersama. 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik
lain dalam kelompoknya. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang 
sama.

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab yang sama di antara 
para anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 
keterampilan bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 
yang ditangani dalam kelompok kooperatif.13

Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran 

Cooperative Learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar kelompok 

yang terstruktur. Termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok, yaitu 

saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian 

bekerja sama, dan proses kelompok.

Falsafah yang mendasari pembelajaran Cooperative Learning (pembelajaran 

gotong royong) dalam pendidikan adalah “homo homini socius” yang menekankan 

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Cooperative Learning adalah suatu strategi 

belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja 

                                                
13 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 208
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atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok 

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran.

Dalam pembelajaran kooperatif perlu diperhatikan beberapa langkah-langkah 

seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel Langkah-langkah / fase model pembelajaran kooperatif : 14

FASE TINGKAH LAKU GURU
Fase-1
Menyampaikan tujuan dan 
motivasi pada siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pembelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar. 

Fase-2
Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jala demonstrasi / lewat bahan 
bacaan. 

Fase-3
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara 
membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien. 

                                                
14 Rachmadiarti, F, Pembelajaran Kooperatif Model Pelatihan Terintegrasi Berbasis 

Kompetensi Guru Mata Pelajaran Biologi (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 39.
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FASE TINGKAH LAKU GURU
Fase-4
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 
mereka. 

Fase-5
Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

Fase-6
Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 
dan kelompok. 

Roger dan David Johnson yang dikutip dari Akhmad Sudrajat mengatakan 

bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative Learning, untuk itu 

harus diterapkan lima unsur model pembelajaran gotong royong yaitu :

a. 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.

b. 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.

c. 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.
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d. 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.

e. 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.15

Karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya:

a. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi 
akademis.

b. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang 
berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi.

c. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif 
berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin.

d. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada 
individu.16

Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut:

a. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 
yang dikerjakan dalam kelompoknya.

b. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 
kelompok mempunyai tujuan yang sama.

c. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 
jawab yang sama diantara anggota kelompoknya.

d. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi.
e. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 
belajarnya.

f. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta 
mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 
kelompok kooperatif.17

                                                
15 Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2005), 31
16 Ibid., h. 32
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Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau 

suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. 

Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota 

kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan itulah yang 

selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan 

keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling 

membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, 

sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan 

kontribusi demi keberhasilan kelompok.

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan dari 

Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slavin. Melalui metode jigsaw kelas 

dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 4-5 siswa dengan 

karakteristik siswa yang heterogen. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam 

bentuk teks dan tiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari 

bahan akademik tersebut. Para anggota dari berbagai tim yang berbeda memiliki 

tanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama dan 

                                                                                                                               
17 Ibid., h. 32-33
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selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian bahan tersebut. 

Kumpulan siswa semacam itu disebut kelompok pakar (expert group). Selanjutnya 

para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula (home 

teams) untuk mengajar anggota yang lain mengenai materi yang telah dipelajari 

dalam kelompok pakar. Setelah diadakan diskusi dalam kelompok asal, para siswa 

dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari.18

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah bentuk pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok kecil secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan positif serta bertanggungjawab secara mandiri. Setiap anggota 

kelompok akan bertanggungjawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus 

dipelajari dan menyampaikannya kepada anggota kelompok yang lainnya. Selain itu, 

siswa bekerja dengan sesama anggota kelompok dalam suasana kooperatif dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 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 kepada kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa diberi tugas yang terdiri 

dari topik/masalah yang berbeda untuk masing-masing anggota kelompok untuk 

                                                
18 Nurhadi, dkk, Pembelajaran kontekstual (CTL) dan penerapan dalam KBK (Malang: UM 

Press, 2004), 65.
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dibaca. Setelah setiap anggota kelompok selesai membaca, siswa dari kelompok yang 

berbeda bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik/masalah yang 

diberikan. Kemudian ahli-ahli tersebut kembali pada kelompok asal untuk 

menjelaskan hasil diskusinya.19

Jigsaw adalah sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki 

kesamaan dengan teknis "pertukaran dari kelompok ke kolompok lain." (group to 

group exchange) dengan suatu perbedaan penting: setiap peserta didik mengajarkan 

sesuatu.20 Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok ‘asal’ 

dan kelompok ‘ahli’. Kelompok asal adalah kelompok awal yang dibentuk dengan 

karakteristik yang heterogen yang akan bertanggung jawab untuk mempelajari suatu 

bagian dari bahan akademik. Kelompok ahli adalah kelompok yang dibentuk dari 

kelompok asal yang berbeda, memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu 

bagian akademik yang sama selanjutnya berkumpul untuk saling membantu bagian 

bahan tersebut dan kembali ke kelompok asli untuk mengajar orang lain mengenai 

materi yang telah dipelajarinya.

                                                
19 Lie, A, Metode Pembelajaran Gotong Royong (Surabaya: CV. Mitra Media dan LPPKM 

UK Petra, 1999), h.73.
20 Hidayat Komaruddin, Active Learning, 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

YAPENDIS, 1996 ). 195
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Kelompok asal

Kelompok ahli

Ilustrasi kelompok jigsaw.21

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merujuk pada lima (5) 

langkah, yaitu :

a. Persiapan, dalam tahap ini, guru mempersiapkan rancangan pembelajaran 
dengan menganalisis materi, membuat program satuan pembelajaran, 
rencana pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw, dimana penerapan model ini dimulai dari pembentukan 
kelompok yang mana anggota dari setiap kelompok dibentuk berdasarkan 
sub materi/masalah yang harus diselesaikan. Selain itu dipertimbangkan juga 
kriteria heterogenitasnya seperti tingkat intelegensi, jenis kelamin dan ras.  

b. Kegiatan Kelompok, dalam penyajian materi guru menjelaskan berbagai 
topik/masalah yang akan dibahas kemudian siswa ditugaskan secara 
berkelompok untuk membaca berbagai topik/masalah yang sudah disiapkan 
oleh guru tersebut. Selanjutnya anggota dari kelompok asal yang berbeda 
bertemu dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas 
topik/masalah yang diberikan pada masing-masing anggota kelompok.

c. Pelaporan, setelah pembahasan selesai para anggota kelompok ahli kembali 
pada kelompok semula (asal) dan berusaha menjelaskan pada teman 
sekelompoknya hasil yang diperoleh melalui pertemuan pada kelompok ahli 
tersebut.

d. Pemberian Tes Hasil Belajar, siswa diberikan tes hasil belajar yang berupa 
tes tertulis dalam bentuk objektif untuk mengetahui tingkat perkembangan 
individu atau kelompok yang mencakup semua topik/masalah yang 
diajarkan.

                                                
21 Ibrahim, M. dkk., Pembelajaran Kooperatif (Jakarta: Depdiknas, 2000), h. 67.
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e. Pemberian hadiah/penghargaan, pada fase ini guru dapat memberikan 
hadiah/penghargaan berupa pujian. Hal ini penting dilakukan agar kelompok 
siswa yang mempunyai skor tertinggi dapat mempertahankan dan untuk 
kelompok siswa yang masih dibawah skor tertinggi akan mempunyai 
motivasi yang tinggi untuk meningkatkan skor mereka.22

Tujuan pembelajaran cooperative tipe Jigsaw:

a. Menyajikan metode alternatif disamping ceramah dan membaca.
b. Mengkaji ketergantungan positif dalam menyampaikan dan menerima  

informasi diantara anggota kelompok dan merangsang kedewasaan, dan
c. Menyediakan kesempatan berlatih bicara untuk melatih kognisi siswa     

dalam menyampaikan informasi.23

Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw bisa menjadi 

sebuah solusi dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran ini akan 

semakin baik mengingat kebanyakan pembelajaran disajikan dalam bentuk ceramah 

yang membosankan. Kehadiran model pembelajaran ini diharapkan bisa 

meningkatkan gairah siswa dalam mengiktui pembelajaran yang berimplikasi pada 

perbaikan proses belajar mengajar dan meningkatnya hasil belajar siswa.

B. Hakikat Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan suatu sistem yang teratur dan mengemban misi yang 

cukup luas yaitu segala sesuatu bertalian dengan perkembangan fisik, kesehatan, 

keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial sampai masalah kepercayaan atau 

keimanan.24 Pendidikan juga disebut education, istilah dalam bahasa Inggris berasal 

dari bahasa Latin educere berarti memasukkan sesuatu atau memasukkan ilmu ke 
                                                
22 Ibid., h. 68
23 Ibid., h. 71
24 Anonim, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 10.
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kepala seseorang. Pengertian istilah ini ada tiga hal yang terlibat yaitu ilmu, proses 

memasukkan dan kepala orang, kalau ilmu masuk dalam kepala.25

Frederick Y. Mc Donald memberikan batasan pengertian pendidikan sebagai 

berikut: Education is the process or an activity which is directed at producing 

desirable in the behaviour of human being.26 Artinya pendidikan proses atau aktivitas 

yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan dalam tingkah 

laku manusia. Dalam bahasa agama dijumpai beberapa istilah yang biasa 

dipergunakan, yaitu taklim, tarbiyah dan takdib. Taklim, tarbiyah dan takdib menurut 

beberapa ahli pendidikan, terdapat perbedaan antara ketiga istilah itu. Taklim berarti 

pengajaran, lebih sempit dari pendidikan. Kata tarbiyah yang sering digunakan di 

negara-negara berbahasa Arab, terlalu luas. Sebab kata tarbiyah juga digunakan untuk 

binatang, tumbuh-tumbuhan dengan pengertian memelihara atau membela atau 

beternak. Sementara pendidikan yang diambil dari istilah education itu hanya untuk 

manusia saja.27 Takdib menurut al-Attas, lebih tepat, sebab tidak terlalu sempit 

sekedar mengajar saja dan tidak meliputi makhluk-makhluk selain manusia. Ta’dib

sudah meliputi ta’lim dan tarbiyah. Selain itu kata ta’dib erat hubungannya dengan 

kondisi ilmu Islam yang termasuk isi pendidikan.28

                                                
25 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), h. 4
26 Frederick Y. Mc. Donald, Educational Psychologi (Tokyo: Overseas Publication LTD, 

1959), h. 4
27 Ibid., hal. 4-5.
28 Muhaimin, dkk., Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman Studi Kritis Pembaharuan 

Pendidikan Islam (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), h. 9-10.
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Kamus Kontemporer Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses 

pengubahan cara berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan dan 

latihan proses mendidik.29 Sedangkan Islam adalah nama dari suatu agama yang 

dibawa oleh nabi Muhammad saw. Pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan 

sebagai sebuah proses, yang menerapkan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan.30 Kata Islam pada pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan 

tertentu, pendidikan yang berwarna Islam yang secara normatif berdasarkan al-Quran 

dan as-Sunnah. 

Menurut Ahmad Tafsir pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 

seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.31 Beberapa pendapat lain 

yang membahas tentang pendidikan Islam, antara lain: 

a. H. M. Arifin, memberikan definisi sebagai berikut: Pendidikan Islam 

merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan 

seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, 

karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.32 Manusia muslim yang telah mendapatkan pendidikan 

                                                
29 Peter Salim dan Penny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h. 353
30 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dalam Pendekatan Baru (Bandung: PT. Rosdakarya, 

1992), h. 10.
31 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), h. 32
32 M.Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi aksara, 1990), h. 10
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Islam, harus mampu hidup damai, sejahtera, sebagaimana yang diharapkan 

oleh cita-cita Islam.

b. Muhaimin dan Abdul Mujib, mendefinisikan: Pendidikan Islam adalah 

proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada 

diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 

aspeknya.33

c. Zuhairini, dkk., mendefinisikan: Pendidikan Islam adalah usaha yang 

diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran 

Islam, memikirkan, memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, 

serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.34

Pendidikan Islam merupakan usaha untuk merealisasikan fungsi ajaran agama 

dalam kehidupan manusia dan sosial. Islam memformulasikan hal tersebut dalam 

konsep al-Amr bi al-Ma’ruf al-Nahy’an al-Munkar sesuai dengan firman Allah 

dalam Q.S. Ali Imran ayat 104: 

              

        

Terjemahnya:

                                                
33 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 

1993), h. 136
34 Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 152
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Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.35

Penulis menyimpulkan, pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan 

oleh seseorang kepada orang lain, agar orang lain dapat berkembang secara maksimal 

sesuai ajaran Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam 

yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

C. Hakikat Hasil Belajar

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Setiap proses pembelajaran berlangsung, penting bagi seorang pengajar 

maupun peserta didik untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut. Hal ini 

hanya dapat diketahui jika pengajar melakukan evaluasi. Belajar merupakan proses 

manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap. 

Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Belajar merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan 

                                                
35 Departemen Agama RI, Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra 

Semarang, 1996), h. 50
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dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan 

sekitarnya.

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang pengajar dituntut memiliki kemampuan 

dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, 

pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. Menurut Kingsley yang dikutip dari 

Sudjana “hasil belajar dibagi atas tiga macam, yaitu keterampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan cita-cita.”36 Oemar Hamalik menyatakan 

bahwa “hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti.”37 Sukmadinata menyatakan bahwa:

Hasil belajar (achievement) merupakan realisasi/bukti dari kecakapan-kecakapan 
potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar 
seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 
terhadap pengetahuan, sikap atau keterampilan motorik.38

Suryabrata mengemukakan bahwa:

Hasil belajar menunjuk sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar dalam 
selang waktu tertentu. Hasil belajar termasuk dalam kelompok atribut kognitif 
yang respon hasil pengukurannya tergolong pendapat (judgment), yaitu respon 
yang dapat dinyatakan benar atau salah.39

                                                
36 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 22-23.
37 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 30.
38 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 102.
39 Sumadi Suryabrata, Pengembangan Alat Ukur Psikologis (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 19.
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Hamalik menyatakan bahwa:

Hasil belajar tampak sebagai proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 
peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 
terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 
sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 
sopan, dan sebagainya.40

Menurut Sudjana hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses 

belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 
intrinsik pada diri peserta didik.

2. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya.
3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya.
4. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh (komprehensif).
5. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 
mengendalikan proses dan usaha belajarnya.41

Adapun hasil belajar yang ideal dituntut memenuhi 3 aspek sekaligus yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

1. Aspek kognitif

Dalam hubungan dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang 

peranan paling utama yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek kognitif 

                                                
40 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), h. 155.
41 Sudjana, op. cit., hh. 56-57.
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dibedakan atas enam jenjang menurut taksonomi Bloom, antara lain 

meliputi:42

a. Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi 

Bloom. Seringkali disebut aspek ingatan (recall). Dalam jenjang 
kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau 
mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah dan lain sebagian 
tanpa mengerti atau dapat menggunakannya.

b. Pemahaman (comprehension)
Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses 

belajar mengajar, siswa dituntut memahami dan mengerti apa yang 
diajarkan, mengetahui apa yang tanpa keharusan menghubungkannya 
dengan hal-hal lain.

c. Penerapan (application)
Dalam jejang kemampuan ini dituntut kesanggupan ide-ide umum, 

tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip serta teori dalam situasi 
baru dan konkret. Situasi dimana ide, metode dan lain-lain yang dipakai 
itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan yang 
diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata-mata.

d. Analisis (analysis)
Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat 
menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur 
atau kemponen-komponen pembentukannya.

e. Sintesis (synthesis)
Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu 
yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada.

f. Penilaian (evaluasi)
Dalam jenjang ini seorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi 
keadaan, pernyataan dalam konsep berdasarkan suatu criteria tertentu. 
Yang penting dalam evaluasi adalah menciptakan criteria tertentu.43

2. Aspek Afektif

                                                
42 M. Daryanto, Evaluasi Pendidika (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 103-107
43 Ibid., h. 108 - 113
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Aspek afektif meliputi 5 jenjang kemampuan, meliputi:

a. Menerima (receiving), yakni kepekaan daaam menerima rangsangan 
(stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk maslah 
situasi dan gejala.

b. Menjawab (responding), yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap 
stimulus yang datang dari luar.

c. Menilai (valuing), yakni berkenaan dengan penilaian dan kepercayaan 
terhadap gejala atau stimulus.

d. Organisasi (organitation), yakni pengembangan nilai ke dalam suatu 
system oraganisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan 
nilai lain dan kemantapan, prioritas nilai yang dimilikinya.

e. Karakteristik dengan suattu nilai atau kompleks nilai (Characterization by
a value or value complex).44

3. Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak seseorang. Adapun tingkatan keterampilan itu 

meliputi:

a. Gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang sering tidak disadari 

sudah merupakan kebiasaan).

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan.

c. Kemampuan dan ketepatan.

d. Gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dan keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks.

e. Kemampuan yang berkenaan dengan non discursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif dan interpretative.

                                                
44 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 154-155
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Dalam praktek belajar mengajar di sekolah, aspek kognitif cenderung 

dominan daripada aspek afektif dan aspek psikomotorik. Misalnya seorang siswa 

secara kognitif dalam mata pelajaran shalat baik, tetapi aspek afektif dan aspek 

psikomotorik kurang bahkan jelek, karena banyak di antara mereka yang tidak bisa 

mempraktikkan gerakan-gerakan shalat secara baik. Kecenderungan yang sama juga 

terjadi pada mata pelajaran lainnya. Meskipun demikian tidak berarti aspek afektik 

dan psikomotorik diabaikan.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh pengajar 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 

dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Berdasarkan pengertian di atas maka 

dapat disintesiskan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri 

individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan tetapi 

kemampuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, 

dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Hasil belajar merupakan suatu 

hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran dalam selang waktu 

tertentu yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Karakteristik yang khas 

dari penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan (aksi) tertentu melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

sekaligus memperbaiki proses belajar mengajar di kelas.

Arikunto mejelaskan PTK melalui paparan gabungan definisi dari ketiga kata: 

penelitian+tindakan+kelas, sebagai berikut:

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 
bermanfaat

b. Tindakan adalah suatu gerak/kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 
tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 
pelajaran yang sama dari seorang guru.1

Dari ketiga batasan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan 

nyata yang terjadi di dalam kelas.

                                                
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Rineka Cipta, 2006), h. 

91 


