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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap orang. 

Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui pendidikan 

baik formal maupun non formal, oleh karena itu masalah bukan hanya disekolah tetapi 

merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil tidaknya tujuan pendidikan 

akan sangat bergantung bagaimana proses yang dilakukan pelajar itu sendiri.  

 Slameto dikutip oleh Heri Gunawan, mengatakan bahwa 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. Syah, dikutip oleh Heri Gunawan, mengatakan bahwa 

belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Sardiman  juga dalam buku Heri Gunawan menyatakan bahwa “belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan denganserangkaian  kegiatan 

seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya”( Heri 

Gunawan,2013,h.105 ). 

 Dari beberapa penjelasan para ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

latihan pengalaman individu akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang 

terjadi sebagai akibat dari hasil perbuatan yang dilakukan selama kegiatan belajar 
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berlangsung, seseorang peserta didik yang berupa kebiasaan, kecakapan, atau bentuk 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.Oleh karena itu, guru dibutuhkan dalam kegiatan 

belajar mengajar agar dapat mendesain pembelajaran yang aktif dan menarik perhatian 

peserta didik. 

        2.1.2 Pengertian Hasil Belajar 

“Hasil belajar adalah pola-pola koknitif, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar memiliki peran penting dalam 

proses pembelajaran. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 

melalui berbagai kegiatan belajar. Selanjutnya, dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan 

kelas maupun individu”(Agus Suprijono,2009,h.15). 

“Hasil belajar juga dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar, belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Siswa 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran”(Asep Jihad dkk, 2012,h.14).  

Agung (2005) berpendapat bahwa hasil belajar adalah “hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengalami proses pembelajaran”(h.75). Kusnandar (2008) mengatakan 

bahwa hasil belajar adalah “suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat 

pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes 

lisan ataupun tes perbuatan”(h.2).Nana Sudjana (2009) mendefinisikan hasil belajar 
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siswa pada hakikatnya adalah “perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik”(h.3). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu pencapaian yang menjadi bukti keberhasilan dalam proses mengajar yang dialami 

peserta didik dalam segi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Hasil belajar dapat 

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian 

yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

(Damayanti dan Moedjiono,2007,h.19).”membagi ciri-ciri hasil belajar atas tiga 

macam yaitu:(a)Hasi lbelajar memiliki kepastian berupa pengetahuan, kebiasaan, 

keterampilan, sikap atau cita-cita. (b)Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani. 

(c)Memiliki dampak pengajaran”. 

Menurut Bloom tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

ranah (domain), yaitu: 

a. Domain kognitif; berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan-kecakapan  

intelektual berpikir. 

b. Domain afektif; berkenan dengan sikap, kemampuan dan penguasaan segi-segi 

emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. 

c. Domain psikomotor; berkenan dengan suatu keterampilan-keterampilan atau 

gerakan-gerakan fisik. 

Lebih lanjut Bloom menjelaskan bahwa “Domai kognitif terdiri atas enam 

kategori” yaitu: 
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a. Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 
didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta 
atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. 

b. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 
peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 
disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus 
menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi 
menjadi tiga yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengektrapolasi. 

c. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 
didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, 
dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. 

d. Analisis (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 
untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu kedalam unsur-unsur 
atau komponen  pembentukanya. Kemampuan analisis dikelompokan menjadi 
tiga yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang 
terorganisasi. 

e. Sintesis (synthesis) yaitu, jenjeng kemampuan yang menuntut peserta didik 
untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai 
faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme. 

f. Evaluasi (evaluation) yaitu, jenjang kemampuan yang menuntut peserta 
dididik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau 
konsep berdasarkan kriteria tertentu.( Rusman,2013, h. 124-125). 
 

2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi berasal dari dua kata, yaitu “prestasi”dan “belajar”. Kata 

prestasi belajar dari bahasa belanda yaitu “perstatie” kemudian dalam bahasa indonesia 

menjadi prestasi yang “berarti hasil usaha” dalam kamus Umun Bahasa Indonesia 

dikemukakan bahwa kata “prestasi”berarti hasil yang telah dicapai. ( 

W.J.S.Poerwadarminta,1995,h.768). 

Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian tentang pretasi belajar yaitu: 

a. “Prestasi adalah hasil yang dicapai yang sebenar-benarnya dicapai”(Mukhtar 

Bukhari,1984,h.252). 
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b. “Prestasi adalah nilai yang diperoleh siswa dalam berbagai tingkat” ( Atia 

Mahmud Hanan,1987, h.118). 

c. “Prestasi adalah nilai (skor) individu merupakan indikator prestasi atau hasil 

pencapaian yang nyata sebagai pengaruh dari hasil belajar mengajar yang 

bersangkutan”(Abin Syamsudin Makmun, 1986,h.85). 

Menurut para ahli W.S Winkel dalam buku psikologi pendidikan yang membahas 

tentang teori Taksonomi menurut B.S Bloom, dikemukakan mengenai teori B.S Bloom 

yang menyatakan bahwa, tujuan belajar siswa diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. 

Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif,afektif, dan psikomotorik.dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, maka melalui ketiga ranah ini pula akan terlihat tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam menerima hasil pembelajaran atau ketercapaian 

peserta didik dalam menerima pembelajaran.Dengan kata lain prestasi juga akan terukur 

melalui ketercapaian peserta didik dalam penguasaan ketiga ranah tersebut. 

Dalam penelitian ini aspek yang diukur adalah kognitif dengan tiga tipe hasil 

belajar yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi.Pemilihan ketiga ranah tersebut 

karena subjek yang diteliti adalah kelas V. Untuk materi yang digunakan adalah 

mengenai mengenal Rasul-rasul Allah pada semester II. Pemilihan materi karena 

bertepatan dengan waktu penelitian di SD Negeri 3 Ranomeetom Kec Ranomeeto Kab 

Konawe selatan . 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil  Belajar Peseta Didik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam 

(Internal) dan faktor dari luar (Eksternal). 
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2.1.4.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat 

mempengaruhi akademik anak seperti faktor psikologis.Adapun faktor psikologis yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah faktor Intelegence dan faktor sifat.Pada 

umunya, prestasi belajar yang ditampilkan peserta didik berkaitan dengan tingkat 

kecerdasan yang dimiliki peserta didik.Adapun hakikat Intelligence adalah kemampuan 

untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk menilai keadaan diri 

secara kritis dan objektif. 

“Taraf Intellegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 
peserta didik, dimana peserta didik yang memiliki taraf kecerdasan yang tinggi 
mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. 
Sebaliknya, peserta didik yang memiliki taraf kecerdasan yang rendah akan mengalami 
prestasi belajar yang rendah. Namun, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika peserta 
didik dengan taraf kecerdasan yang rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun 
sebaliknya”(Suharsimi Arikunto & Safridun, & Safrudin, 2004,h.275). 

 
“Faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu.Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri 

merupakan faktor yang menghambat peserta didik dalam menampilkan prestasi belajar 

peserta didik. Sikap peserta didik yang posistif terhadap pelajaran di sekolah merupakan 

langkah awal yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah”( Nana Sudjana 

2007,h.39). 
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2.1.4.2 Faktor Eksternal 

Selain faktor dari dalam diri peserta didik, ada beberapa hal lain dari luar diri 

peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar peserta didik antara 

lain: 

 2.1.4.2 Faktor Lingkungan Keluarga 

a. Faktor sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang memadai, 

seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik 

mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah. 

b. Pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan tinggi 

lebih cenderung memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi 

anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki jenjang 

pendidikan yang tinggi ( Wirawan Sarwitos,2001,h.206). 

 2.1.4.3 Faktor Lingkungan Sekolah 

Sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti papan tulis, meja, 

kursi, buku pelajaran, perpustakaan,sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi hasil belajar mengajar. 

a  “Kompetensi guru dan siswa. Kualitas guru dan siswa sangat penting dalam 

meraih hasil belajar. Kelengkapan sarana dan prasarana tanpa disertai kinerja 

yang baik dari para penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seseorang siswa 

merasa kebutuhanya untuk berprestasi dengan baik disekolah terpenuhi , 

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas maka 

siswa akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, 
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siswa akan termotivasi untuk terus menerus meningkatkan kemampuan 

belajarnya”(Kurniawati Euis,2009,h.140 ). 

b. “Kurikulum dan metode mengajar. Metode pembelajaran yang lebih interaktif 

sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran. Faktor yang paling penting adalah faktor guru. Jika guru 

mengajar dengan metode pembelajaran yang aktif, bijaksana, tegas, memiliki 

disiplin tinggi dan mampu membuat siswa menjadi senang akan pelajaran, maka 

kemampuan akademik siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut 

tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran” (Nana Sudjana,2007,h. 41). 

2.2 Hakikat Pendidikan Agama Islam 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Agama Islam 
   Pendidikan agama Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

memadukan nilai-nilai humanistik, ketuhanan, dan hukum alam.Dimensi 
pendidikan agama Islam menjadikan agama Islam sebagai sebuah dan poros 
nilai yang tidak dapat di ragukan keabsahannya dan efektifitas menciptakan 
manusia yang paripurna. 

 

“Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, mennghayati, mengimani, 

bertaqwa, berahklak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Al-hadist melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman”( Ramayulis,2010, h 21). 

Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung dalam Muhaimin bahwa 

terdapat delapan pengertian tentang pendidikan agama Islam yaitu: 

1. Al-tarbiyah (pendidikan keagamaan) 
2. Ta’lim al-din (pengajaran keagamaan) 
3. Al-ta’im al-diny (pengajaran keagamaan) 
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4. Al-Islamy (pengajaran keagamaan) 
5. Tarbiyah al-muslim (pengajaran keIslaman) 
6. Al-tarbiyah fi al-Islam (pendidikan dalam Islam) 
7. Al-tarbiyah inda al-muslimin (pendidikan dikalangan orang-orang Islam) 
8. Al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidika Islam)(Muhaimin,2004,h 36). 

Selanjutnya oleh Zakariyah Daradjat,dkk, mendefinisikan bahwa Pendidikan 
Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui anjuran-anjuran agama Islam, 
yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 
selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan menjadikan ajaran-
ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan 
ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 
kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat kelak. 

 
Pendidikan Agama Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa 

secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan, serta mengembangkan fitrah 

(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran agama Islam kearah titik maksimal 

pertumbuhan dan perkembangan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus 

mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama berdasarkan nilai-

nilai terhadap Allah Swt, sesama manusia, dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 

 2.2.2 Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu agar manusia memiliki keyakinan yang 

kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk menumbuhkan pola 

kepribadian yang bulat dan melalui berbagi proses usaha yang dilakukan. Dengan 

demikian tujuan Pendidikan Agama Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh 

pendidik Islam itu sendiri. 
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Tujuan Pendidikan Agama Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali seperti yang 

dikutip  oleh Zainuddin,dkk yaitu : 

1. Mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu 
saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: apabila engkau mengatakan 
penelitian atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, maka engkau akan 
melihat kelezatan padanya, oleh karena itu tujuan mempelajari ilmu 
pengetahuan adalah karena ilmu  pengetahuan itu sendiri. 

2. Tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak. Al-Ghazali 
mengatakan bahwa tujuan murid mempelajari segala ilmu pengetahuan pada 
masa sekarang adalah kesempurnaan akhlak dan keutamaan jiwanya. 

3. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. 
Bagi Al-Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata untuk tujuan 
akhirat, akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk 
kebahagiaan akhirat. (Http://Digilib.Uina.Ac.Id). 

Kemudian oleh H.Mahmud Yunus dalam diglibnya mengemukakan pula bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam adalah : 

Mendidik anak-anak, pemuda/pemudi dan orang dewasa, supaya menjadi 

seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, sehingga 

menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup atas kaki sendiri, 

mengabdi kepada Allah Swt dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya bahkan 

sesama umat manusia. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan pendidikan agama Islam antara lain : 

1) Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik 

dan sempurna yang tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh aspek 

kehidupan. 

2)  Membentuk induvidu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi 

menurut ukuran Allah Swt. 
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Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal ini (keimanannya, 

ketaqwaannya serta akhlaknya dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

2.3.Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Slavin menyatakan bahwa “cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara 

individual maupun secara kelompok.Dengan demikian pembelajaran kooperatif 

bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok siswa.Dalam pembelajaran ini, guru 

diharapkan membentuk kelompok-kelompok kooperatif dengan berhati-hati agar semua 

anggotanya dapat bekerja bersama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan 

pembelajaran teman-teman satu kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok 

bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu 

anggota untuk mempelajarinya juga”( Etin Solihatin dan Raharjo,2009,h. 4). 

Abdulhak,(2011)menyatakan pada hakikatnya “Cooperative Learning sama 

dengan kerja kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang menyatakan tidak ada 

sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena mereka beranggapan telah biasa 

melakukan pembelajaran cooperative learning dalam bentuk belajar kelompok. 
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Walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok dikatakan cooperative 

learnin”(h.203). 

Menurut Rusman,(2011) “pembelajaran kooperatif ( cooperatif learning ) 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen” (h. 202). 

Menurut Egen dan Kauchak”pembelajaran kooperatif adalah sebuah kelompok 

strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama”(Trianto,2009,h.58). 

2.3.2 Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

Tujuan pembelajaran koperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang 

merupakan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorentasikan pada 

kegagalan orang lain. Sedangkan menurut Slavin dalam Tukiran Taniredja, tujuan dari 

pembelajaran kooperatif adalah  menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya tiga tujuan pembelajaran penting 

yang dirangkum oleh Ibrahim dkk, yaitu: 

1. Hasil belajar akademik  

Beberapa ahli dapat berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta 

didik memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan 

bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa 

pada belajar akademik dan perubahan norma yang berh berhubungan dengan hasil 

belajar. Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 
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pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik.  

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi peserta didik dari 

berbagai latar belakang kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-

tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain. 

3. Pengembangan keterampilan sosial  

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, 

penting dimiliki oleh peserta didik sebab saat ini banyak anak muda masih kurang 

memiliki keterampilan sosial.Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Keterampilan sosial yang dimaksud 

antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai kelompok orang lain, memancing 

teman bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan 

sebagainya”(Umi Kalsum,2011,h. 83-84). 

2.3.3 Prinsip Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Stahl bahwa prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif ada 8 yaitu: “1) 

perumusan hasil belajar  siswa harus jelas, 2) penerimaan yang menyeluruh oleh siswa 

tentang tujuan belajar, 3) ketergantungan yang bersifat positif, 4) interaksi yang bersifat 
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terbuka, 5) kelompok bersifat heterogen, 6) interaksi sikap dan prilaku sosial dan 

positif, 7) tindak lanjut atau follow up, 8) kepuasan dalam belajar”. 

1. Perumusan hasil belajar  Speserta didik harus jelas  

Sebelum menggunakan strategi pembelajaran, guru hendaknya memulai dengan 

merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Tujuan tersebut 

menyangkut apa yang diinginkan guru untuk dilakukan siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Perumusan tujuan harus disesuaikan dengan tujuan kurikulum dan tujuan 

pembelajaran.Penyampaian tujuan pembelajaran ini disampaikan guru sebelum 

kelompok belajar terbentuk. 

2. Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar guru hendaknya 

mampu mengkondisikan kelas agar siswa mampu menerima tujuan 

pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kepentingan kelas. 

3. Ketergantungan yang bersifat positif 

Untuk mengkondisikan terjadinya interdepedensi antara peserta didik  dalam 

kelompok belajar, maka guru harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas pelajaran 

sehingga peserta didik memahami dan mungkin untuk melakukan hal itu dalam 

kelompoknya.  

Guru PAI harus merancang struktur kelompok dan tugas-tugas kelompok yang 

memungkinkan setiap peserta didik untuk merancang dan mengevaluasi diri dan teman 

sekelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan untuk memahami materi pelajaran, 

sehingga siswa merasa tergantung secara positif pada anggota kelompok lainnya dalam 

mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. 
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4. Interaksi yang bersifat terbuka  

Di dalam kelompok interaksi yang terjadi bersifat langsung dan terbuka dalam 

mendiskusikan materi. Mereka akan saling memberi dan menerima masukan, ide, saran, 

dan kritik dari temannya secara positif dan terbuka. 

5. Kelompok bersifat heterogen 

Pembentukan kelompok belajar koopetratif, keanggotaan kelompoknya harus 

bersifat heterogen sehingga dalam suasana belajar akan tumbuh dan berkembang nilai 

sikap dan moral dan perilaku peserta didik. 

6. Interaksi sikap dan prilaku sosial dan positif 

Peserta didik bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas kelompok, yang mana 

interaksi yang dilkukan peserta didik tidak bisa memaksakan kehendaknya pada anggota 

kelompok lain. Peserta didik harus belajar bagaimana meningkatkan keterampilan 

dalam memimpin, berdiskusi, berorganisasi dan mengklarifikasikan berbagai masalah. 

7. Tindak lanjut atau follow up 

Setelah masing-masing kelompok belajar menyelesaikan tugas dan bekerjasama, 

selanjutnya perlu dianalisis bagaimana penampilan dan hasil kerja yang dihasilkan. 

8. Kepuasan dalam belajar 

Pengembangan suasana yang kondusif bagi kelompok belajar dan hubungan 

yang bersifat interpersonal diantara sesama anggota harus ditumbuhkan oleh guru 

sehingga kelompok belajar dapat bekerja dan belajar secara produktif.(Etin Solihatin, 

Raharjo,2007 h. 7). 

Dari prinsip-prinsip di atas, berarti prinsip pembelajaran kooperatif lebih 

menekankan pada pembelajaran siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 
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Pembelajaran yang dilakukan dengan berkelompok itu pun harus ada kerja sama untuk 

menemukan dan membangun pengetahuan sehingga anak dapat termotivasi belajar. 

Motivasi belajar dengan didukung pembelajaran yang menyenangkan agar anak tidak 

bosan mengikuti pembelajaran. 

2.3.4 Unsur-unsur Dasar Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran Kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. 

Ada unsur-unsur dasar model pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan 

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan.Menurut Roger dan David Johnson 

dalam Rusman, ada dalam model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). 

Lima unsur dasar dalam model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah 

sebagai berikut:  

1. Saling Ketergantungan Positif (positive interdependence) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggung jawaban kelompok.Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada 

kelompok.Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari 

bahan yang ditugaskan tersebut. Beberapa cara membangun saling ketergantungan 

positif yaitu: 1) Menumbuhkan perasaan siswa bahwa dirinya terintegrasi dalam 

kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika anggota kelompok mencapai tujuan. Siswa 

harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2) Mengusahakan agar semua anggota 

kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil 

mencapai tujuan. 3) Mengatur sedemikian rupa sehingga siswa dalam kelompok hanya 

mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, mereka belum dapat 

menyelesaikan tugas, sebelum mereka menyatukan perolehan tugas mereka menjadi 
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satu. 4) Setiap siswa ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan 

saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling terikat dengan siswa lain dalam 

kelompok.   

2. Tanggungjawab Perseorangan (personal responsibility) 

Tanggung jawab perseorangan artinya setiap peserta didik akan merasa 

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Unsur ini merupakan konsekuensi 

dari unsur yang pertama.Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap 

anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggunga jawab sesuai 

dengan tugasnya.Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan 

kelompoknya. 

Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan yaitu:  

1. Melakukan asesmen terhadap peserta didik; 

2. Memberi tugas kepada peserta didik, yang dipilih secara random untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada 

peserta didik didepan kelas;  

3. Mengamati setiap kelompok dan mecatat frekuensi individu dalam 

membantu kelompok;  

4. Menugasi seorangpeserta didik untuk berperan sebagai pemeriksa 

dikelompoknya;  

5. Menugasi peserta didik mengajar temannya. 

6. “Interaksi promotif/ interaksi tatap muka (Face to face promotive 
interaction) 
Interaksi tatap muka yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada 

setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan 
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diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota 

kelompok lain. Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling 

ketergantugan positif. Ciri-ciri interaksi promotif tatap muka adalah: 1) 

Saling membantu secara efektif dan efisien. 2) Saling memberi informasi 

dan sarana yang diperlukan. 3) Memproses informasi bersama secara 

lebih efektif dan efisien. 4) Saling mengingatkan. 5) Saling membantu 

dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi seerta 

meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi. 6) 

Saling percaya 7) Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan 

bersama”( Agus Suprijono,2011,h. 60) 

7. Partisipasi dan Komunikasi (participation communication) 
 
Menurut Rusmandan kk (2011)”bahwa melatih siswa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran.Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, 

dibekali dengan siswa perlu kemampuan-kemampuan dalam 

berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidak setujuan atau cara 

menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, dan 

cara menyampaikan gagasan ide-ide dianggapnya baik dan berguna. 

Evaluasi Proses Kelompok Pemrosesan mengandung arti nilai.Melalui 

pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan 

kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Pendidik perlu 

menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses 
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kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa 

bekerja sama dengan lebih efektif”(h.212). 

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif  

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan karena dapat  memberikan 

pengaruh positif. Pembelajaran kooperatif dapat menyebabkan unsur-unsur psikologis 

siswa menjadi terangsang dan menjadi lebih aktif.Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

rasa kebersamaan dalam kelompok, sehingga mereka dengan mudah dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana.Pada saat berdiskusi fungsi ingatan 

dari siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan berani mengemukakan 

pendapat.Pembelajaran kooperatif juga dapat meningkatkan kerja keras siswa, lebih giat 

dan lebih termotivasi. 

“Menurut Slavin bahwa pembelajaran kooperatif dapat menimbulkan motivasi 
sosial siswa karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan tugas. Dengan demikian siswa 
dalam kelompok akan mempunyai motivasi untuk menyumbangkan suatu ide yang 
berguna bagi kelompok. Motivasi tersebut dapat dilakukan setiap siswa agar 
kelompoknya dapat menyelesaikan tugas yang dikerjakannya” (Nur Asma,2006,h. 26). 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif lebih banyak menekankan agar 

peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok. Kegiatan kelompok dapat membuat 

peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengemukakan suatu pendapat dan termotivasi 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.Dengan demikian, pembelajaran ini memberikan 

pengaruh positif untuk siswa. 

Menurut Arends dalam penerapan model pembelajaran kooperatif sering 
dijumpai beberapa permasalahan dan kelemahannya yaitu: 

a. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung 
mengontrol jalannya diskusi. 
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b. Siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah maka akan 
kesulitan dalam menyampaikan atau mempresentasikan materi kepada 
anggota kelompok lainnya. 

c. Siswa yang tidak terbiasa belajar berkelompok akan kesulitan untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 

d. Keadaan atau kondisi kelas yang kurang kondusif (ramai) akan membuat 
siswa sulit berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang telah 
dikuasainya. 

e. Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila ada penataan ruang yang 
belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang 
dapat menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan”( Arends, 
R.I,2008, h.25). 

2.4 Hakekat Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw  

2.4.1  Pengertian Model Pembelajaran Koopetatif Tipe Jigsaw 
 

“Model pembelajaran jigsaw dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson dan 

rekan-rekan sejawatnya. Menggunakan jigsaw, siswa-siswa di tempatkan ke dalam tim 

belajar heterogen beranggota lima sampai enam orang. Setiap kelompok diberi 

informasi yang membahas salah satu topik dari materi pelajaran mereka saat itu.Dari 

informasi yang di berikan pada setiap kelompok ini, masing-masing anggota harus 

mempelajari bagian-bagian yang berbeda dari informasi tersebut. Misalnya, jika A 

diminta mempelajari informasi tentang novel, maka lima orang anggota didalamnya 

harus mempelajari bagian-bagian yang lebih kecil dari novel, seperti tema, alur, tokoh, 

konflik, dan latar”( Miftahul Huda, 2013,h.120). 

“Dan Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Eliiot Aronson dkk di 

Universitas Texas, kemudian diadaptasi oleh Slavin dkk di Universitas Jhon 

Hopskins.Ditinjau dari sisi etimologi, jigsaw berasal dari bahasa Inggris yang berarti 

“gergaji ukir”. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka teki 

yang menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga 
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mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (jigsaw), yaitu siswa melakukan kegiatan 

belajar dengan cara bekerjasama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama”( 

Abdul Majid,2014,h. 182). 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman 

peserta didik dan membantu peserta didik mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, peserta didik bekerja sama dengan sesama 

peserta didik dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

Model pembelajaran jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaaan bagian matei belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada 

anggota lain dalam kelompoknya.  

Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dimana 

siswabelajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan 

bekerjasama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan 

bagian materi pelajaran yang harus di pelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok lainnya. 

Model pembelajaran jigsaw di desain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak 

hanya mempelajari materi yang di berikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain.  

Dengan demikian, peserta didik saling tergantung satu dengan yang lain dan 

harus bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang di tugaskan. Para 
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anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim 

ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang di tugaskan 

kepada mereka. Kemudian peserta didik itu kembali kepada tim / kelompok asal untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari 

sebelumnya pada pertemuan tim ahli.  

Model pembelajaran jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok 

ahli.Kelompok asal yaitu kelompok induk peserta didik yang beranggotakan peserta 

didik dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam.Kelompok 

asal merupakan gabungan dari beberapa ahli.Kelompok ahli yaitu kelompok peserta 

didik yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang di tugaskan untuk 

mempelajari dan mendalami topik tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan topiknya untuk kemudian di jelasakan kepada kelompok asal. 

Model pembelajaran jigsaw dapat di artikan  

pula sebagai strategi kerja kelompok yang terstruktur didasarkan pada kerjasama 

dan tanggung jawab. Strategi ini menjamin setiap peserta didik memikul suatu tanggung 

jawab yang signifikan dalam kelompok. 

Di samping menciptakan kerjasama dalam belajar untuk tahu dan mengetahui 

tentang sesuatu, peserta didik juga dihargai atau diberi kepercayaan oleh guru dan 

teman kelompoknya untuk menguasai suatu topik dan masalah yang kemudian akan 

kembali ke kelompok untuk menjelaskan kepada teman-teman. Jadi dapat di simpulkan 

bahwa jigsaw merupakan suatu struktur kooperatif yang setiap anggota kelompokknya 

bertanggung jawab untuk mempelajari anggota-anggota lain tentang salah satu bagian 
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materi.Pengelompokan peserta didik (sampel penelitian) dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dideskripsikan pada Gambar 1. 

Kelompok Asal   Kelompok Ahli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Pengelompokan Siswa kelas V. pada pelajaran PAI dalam 

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
 

Kunci keberhasilan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah saling 

ketergantungan peserta didik dalam tim untuk memberikan informasi yang diperlukan 

untuk mendapatkan penilaian yang baik atas pekerjaan mereka. Untuk itulah peneliti 

menggunakan model jigsaw ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V. 

SD Negeri 03 Ranomeeto. Dengan penerapan  model jigsaw ini, peserta didik akan 

belajar berkelompok dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Dengan demikian, peserta didik akan dapat saling membantu satu sama lain sehingga 

akan meningkatkan kemampuan serta dapat menguatkan pemahaman peserta didik. 
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2.4.2 Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Model Pembelajaran  

Kooperatif  tipe Jigsaw dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam 

Adapun langkah pembelajaran model jigsaw menurut Rusman yaitu: 

1. Guru merencanakan pembelajaran yang akan menghubungkan beberapa 

konsep dalam satu rentang waktu secara bersamaan menyiapkan RPP 

dengan menerepakan model Jigsaw. 

2. Siapkan handout materi pembelajan untuk masing-masing konsep. 

3. Guru menyiapkan kuis sebanyak tiga jenis sesuai materi yang akan peserta 

didik pelajari. 

4. Bagilah kelas dalam tiga kelompok. Guru menyampaikan pengantar diskusi 

kelompok dengan menjelaskan secara singkat (1) topik yang akan dipelajari 

masing-masing kelompok, (2) tujuan dan indikator belajar yang 

diharapkan, (3) bentuk tagihan tiap kelompok, (4) prosedur kegiatan, (5) 

sumber belajar yang dapat siswa gunakan. Diskusi dimulai, siswa aktif 

mempelajari materi, guru menjadi pemantau dan fasilitator. Masing-masing 

kelompok bersiap untuk mempelajari tiga konsep yang telah ditentukan. 

Tiap kelompok terbagi dalam subkelompok masing-masing satu handout. 

Pada saat diskusi setiap subkelompok mendalami satu konsep dan masing-

masing subkelompok bisa saling bertanya untuk memperoleh pemahaman. 

Kelompok ini dalam bahasa Inggris disebut home groups. Istilah itu dapat 

diterjemahkan secara bebas menjadi kelompok asal. Pada bagian akhir sesi 

ini setiap kelompok mendalami satu konsep agar dapat menyampaikan 

materi kepada subkelompok lain. Setelah memenuhi target waktu dan 
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berdasarkan pemantauan guru siswa telah cukup memahami materi, diskusi 

ditutup sementara. 

5. Setiap subkelompok mendalami materi pada handout yang menjadi 

pegangannya. Mendalami fakta, konsep, dan prosedur penerapan konsep 

agar ilmu yang mereka pelajari dapat disampaikan kembali kepada teman- 

temannya. Pada fase ini tidak ada interaksi antar sub kelompok. Kegiatan 

refleksi ini merupakan proses peningkatan penguasaan materi untuk 

menghadapi babak diskusi tim ahli. 

6. Setiap subkelompok yang ahli mengenai konsep ke-1 bergabung dengan 

ahli konsep ke-1 dari kelopok lain. Begitu juga dengan subkelompok ke-2 

dan ke-3 sehingga membentuk struktur. Kelompok ahli. Pada langkah ini 

peserta didik kembali berdiskusi. Tiap kelompok membahas satu materi 

yang menjadi bidang keahliannya. Di sini terdapat masa kritis yang perlu 

guru pantau pada tiap kelompok, memastikan bahwa konsep yang siswa 

kembangkan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak mengandung 

kekeliruan. 

7. Selesai mendalami materi melalui diskusi kelompok ahli, siswa kembali ke 

kelompok awal atau kelompok asal. Hasil dari diskusi pada kelompok ahli 

dibahas kembali dalam kelompok asal. Pada tahap akhir kegiatan belajar, 

setiap subkelompok menyampaikan hasil diskusi pada kelompok ahli. 

Dengan cara ini seluruh siswa mengulang telaah seluruh materi yang 

dikuasainya. Setiap anggota kelompok memiliki catatan hasil diskusi pada 

tahap satu, tahap dua diskusi tim ahli, dan kembali ke kelompok semula. 
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8. Guru mengukur hasil belajar siswa dengan tes atau kuis. Guru dapat 

menilai tingkat ketuntasan belajar dengan cara membandingkan hasil yang 

siswa capai dengan target yang ditetapkan dalam RPP”( Shoimin 

Aris,2014,h. 90). 

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw 
 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memiliki kelebihan 

dan kekurangan menurut Budairi kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw antara lain sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw: 

1. Mendorong siswa untuk lebih aktif di kelas, kreatif dalam berfikir serta 

bertanggungjawab terhadap proses belajar yang dilakukannya. 

2. Mendorong siswa untuk berfikir kritis dan dinamis. 

3. Memberi kesempatan setiap siswa untuk menerapkan dan 

mengembangkan ide yang dimiliki untuk menjelaskan materi yang 

dipelajari kepada siswa lain dalam kelompok belajar yang telah dibentuk 

oleh guru. 

4. Diskusi tidak didominasi oleh siswa tertentu saja, tetapi semua siswa 

dituntut untuk menjadi aktif dalam diskusi  tersebut. 

b. Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw: 

1. Proses belajar mengajar (PBM) membutuhkan lebih banyak waktu 

dibanding metode yang lain. 



 

37 
 

2. Bagi guru metode ini memerlukan kemampuan lebih karena setiap 

kelompok  membutuhkan penanganan yang berbeda.( 

AhmadBudairi,2012, h.1). 

2.5 Penelitian Relevan 

Berikut beberapa hasil penelusuran peneliti terkait penelitian yang relevan dengan 

judul penelitian ini, yaitu : 

2.5.1 Titis Prabaningrum,  

“Dalam penelitiannya menyatakan bahwa “penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw  di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Sidoharjo Wonogiri tahun 

pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Pelajaran Sosiologi, dimana nilai pra siklus adalah 73,76 meningkat 3,85 pada 

siklus I menjadi 77,61. Mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 3,96 dengan nilai 

rata-rata siswa mencapai 81,57”( Titis Prabaningrum, Skripsi,2015/2016). 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perbedaan kedua 

penelitian ini terletak pada :pertama, tingkatan pendidikannya yaitu SMA dan SD, 

berbeda tingkat pendidikan maka berbeda pula karakteristik yang dimiliki oleh peserta 

didiknya. Kedua, penelitian pertama terfokus pada dua aspek yaitu motivasi belajar dan 

hasil belajar pada pelajaran Sosiologi sedangkan penelitian peneliti hanya terfokus pada 

hasil belajar pada pelajaran PAI. 

2.5.2 Ernawati Jabbar,  

“Dalam penelitian yang kedua ini menyatakan bahwa “penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran Matematika kelas VIII di MTs. Al Qamar Bajeng Kecamatan Patallassang 
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Kabupaten Takalar. Peningkatan tersebut dibuktikan berdasarkan nilai rata-rata siswa 

yang awalnya 57,14% dengan nilai rata-rata siswa pada siklus I yaitu 69,64 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 80,97%”(Ernawati Jabbar. Skripsi, ). 

Berdasarkan uraian penelitian kedua diatas, maka dapat dilihat letak  perbedaaan 

penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu pertama, penelitian Ernawati Jabbar untuk 

meningkatkan Prestasi belajar pada pelajaran Matematika sedangkan penelitian ini 

untuk meningkatkan Hasil belajar pada pelajaran PAI. Kedua, tingkat pendidikan 

penelitian Ernawati Jabbardi kelas VIII MTs Al Qamar Bajeng Kecamatan Patallassang 

Kabupaten Takalar.sedangkan penelitian ini berlokasi di kelas V.SD Negeri 3 

Ranomeeto.  

2.5.3 Siti Masriyah,  

Pada penelitian yang ketiga ini mengungkapkan bahwa penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

pada pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Ishlahul Anam Cakung Jakarta Timur. 

Pembuktian tersebut dapat dilihat peda hasil tes yang menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar yang awal mula nilai siswa hanya mencapai ketuntasan sekitar 

64,7% dan yang belum mencapai ketuntasan target KKM sebesar 70% dari 17 peserta 

didik. Namun setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw nilai rata-

rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 6,42 pada siklus I menjadi 8,78 

pada siklus II yang sudah memenuhi KKM. Jika dipersentasekan maka hasil belajar 

yang mencapai 47,36% siswa pada siklus I menjadi 94,73 siswa pada siklus II(Siti 

Masriyah, Skripsi,). 



 

39 
 

Kesamaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pertama, 

memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik yang 

awalnya tidak mencapai KKM. Kedua, menerapkan model yang sama yakni Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 

Perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Titis Prabaningrum,  

melakuakn penelitian di kelas XI IPS 2 SMA, titik fokus yang dilakukan adalah untuk 

meningkatkan motifasi dan hasil belajar pada mata pelajaran sosiologi,. kedua, 

penelitian yang dilakukan oleh Ernawati Jabbaryang melakukan penelitian pada kelas 

VIII di MTs,titik fokusnya yaitu meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran 

matematika,dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Masriyahyang 

melalukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Ishlahul Anam Cakung Jakarta Timur, titik 

fokusnya adalah meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA.sedangkan yang 

akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya yaitu pada SDN 3 

Ranomeeto,dan titik fokus yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk meningkatkan 

hasil belajr pada bidang studi PAI 

2.4 Kerangka pikir 

Ketika observasi awal, kondisi awal yang menjadi salah satu indikator penyebab 

rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata Bidang Studi PAI di SD Negeri 3 

Ranomeeto adalah kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Ditambah lagi tidak adanya kolaborasi penggunaan model pembelajaran 

dengan metode pembelajaran yang digunakan guru PAI, sehingga menjadikan proses 

pembelajaran masih bersifat konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab dan 
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penugasan. Berikut kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan dengan 

menggunakan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe Jigsaw pada palajaran PAI 

kelas V.di SD Negeri 03 Ranomeeto. minimal yang telah ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerang Pikir 

 

 

 

 

 

kondisi awal 

1. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses 
kegiatan pembelajaran. 

2. Kurangnya interaksi antar siswa dalam 
pembelajaran kelompok. 

3. Kurangnya siswa yang memahami materi. 
4. Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran 

PAI tidak mencapai batas ketuntasan minimal 
yang telah ditetapkan.  

 

Tindakan 

 

Menerapkan model pembelajaran kooperarif tipe 
Jigsaw pada pelajaran PA 

 

Kondisi Akhir 

 

1. Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. 
2. Pembelajaran akan berjalan lebih efektif. 
3. Dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi 

Hasil Belajar Siswa 
Meningkat 
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2.5 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas dapat  

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

“Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas V. pada pelajaran PAI di SD Negeri 03 Ranomeeto Tahun 

Ajaran 2019/2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


