
 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1  Teori Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1  Teori  Belajar  

Belajar dapat didefinisikan dari berbagai sudut padang, rujukan teori, dan konsep 

dasarnya. Para ahli menyusun definisi dengan berbagai ragam walaupun tetap 

memiliki arah definisi yang relatif sama. Belajar adalah serangkaian kegiatan  

jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Djamarah, 2002: 13). 

Lebih lanjut, Djamarah menyebutkan ciri-ciri belajar, yaitu (1) perubahan yang 

terjadi secara teratur, (2) perubahan dalam belajar bersifat fungsional, (3) 

perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, (4) perubahan dalam belajar 

bukan bersifat sementara, (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan 

(5) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku (Djamarah,2002: 15-16).  

Belajar adalah merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika 

ia dapat dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya (Budiningsih, 2005: 20).  

Belajar berlangsung seumur hidup, namun disadari bahwa tidak semua belajar 

dilakukan secara sadar (Callahan 2003:198). Proses belajar bagi seorang individu 

dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Belajar yang disengaja 

merupakan suatu kegiatan yang disadari dan dirancang serta bertujuan untuk 
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memperoleh pengalaman baru. Sedangkan proses belajar yang tidak sengaja 

merupakan suatu interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya 

secara kebetulan, dimana dalam interaksi tersebut individu memperoleh 

pengalaman baru (Callahan, 2003:198). 

Belajar yang dihayati oleh seorang pebelajar (siswa) ada hubungannya dengan 

usaha pembelajaran, yang dilakukan oleh pembelajar (guru). Pada satu sisi, belajar 

yang dialami oleh pembelajar terkait dengan pertumbuhan jasmani yang siap 

berkembang.  

Pada sisi lain, kegiatan belajar yang juga berupa perkembangan mental tersebut 

juga didorong oleh tindakan pendidikan atau pembelajaran. Dengan kata lain, 

belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa pembelajar. Dari segi siswa, 

belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan 

mental, akan menghasilkan prestasi belajar sebagai dampak pengiring, 

selanjutnya, dampak pengiring tersebut akan menghasilkan program belajar 

sendiri sebagai perwujudan emansipasi siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, 

kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau 

pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang 

dikehendaki, suatu prestasi belajar sebagai dampak pembelajaran. (Dimyati & 

Mudjiono, 2002: 15). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses aktif dalam memberi reaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu yang sedang belajar, yang diarahkan kepada tujuan dengan melihat, 

mengamati, memahami sesuatu untuk mendapatkan pengalaman baru. Proses 
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belajar akan terkait dengan bagaimana mengubah tingkah laku individu, baik 

tingkah laku yang dapat diamati antara lain kecenderungan perilaku.  

 

2.1.2  Prinsip-prinsip Belajar 

Para ahli meneliti gejala-gejala dari berbagai sudut pandang ilmu. Mereka telah 

menemukan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar. Diantara prinsip-prinsip belajar 

yang penting berkenaan dengan : 

1. Perhatian dan motivasi belajar siswa 

2. Keaktifan belajar  

3. Keterlibatan dalam belajar  

4. Pengulangan belajar  

5. Tantangan semangat belajar  

6. Pemberian balikan dan penguatan belajar 

7. Adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar 

Perhatian dapat memperkuat kegiatan belajar, menggiatkan perilaku untuk menca 

pai sasaran belajar. Perhatian berhubungan dengan motivasi sebagai tenaga 

penggerak belajar. Motivasi dapat bersifat internal atau eksternal, maupun 

intrinsik atau ekstrinsik.  

Motivasi yang bersifat internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. 

Motivasi yang bersifat eksternal adalah motivasi yang datang dari orang lain dan 

yang dimaksud dengan motivasi bersifat intrinsik adalah tenaga pendorong yang 
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sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh, seorang siswa yang 

dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran disekolah karena ingin 

memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedang motivasi ekstrinsik adalah 

tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi 

penyertanya. Sebagai contoh, seorang siswa belajar sungguh-sungguh bukan 

disebabkan karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya tetapi didorong 

oleh keinginan untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Naik kelas dan 

mendapatkan ijazah adalah penyerta dari keberhasilan belajar. 

Dewasa ini  para ahli memandang siswa adalah seorang individu yang aktif. Oleh 

karena itu, peran guru bukan sebagai satu-satunya pembelajar, tetapi sebagai 

pembimbing, fasilitator dan pengarah. Belajar memang bersifat individual, oleh 

karena itu belajar berarti suatu keterlibatan langsung atau pemerolehan 

pengalaman individual yang unik. Belajar tidak terjadi sekaligus, tetapi akan 

berlangsung penuh pengulangan berkali-kali, bersinambungan, tanpa henti. 

Belajar yang berarti bila bahan belajar tersebut menantang siswa. Belajar juga 

akan menjadi terarah bila ada balikan dan penguatan dari pembelajar. Betapapun 

pembelajaran yang telah direkayasa secara pedagogis oleh guru, prestasi belajar 

akan terpengaruh oleh karakteristik psikis, kepribadian dan sifat-sifat individual 

pembelajar. 

 

 

2.1.3   Teori Pembelajaran  

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 



 19 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid (Sagala, 2007: 61).  

Lebih lanjut, Sagala mengungkapkan bahwa pembelajaran mengandung arti setiap 

kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu 

kemampuan dan atau nilai  yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya 

meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang memiliki oleh siswa 

meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademiknya, latar 

belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya (Sagala, 2007: 61-62).  

Pembelajaran dapat dilakukan di mana, dengan siapa saja, dan kapan saja. 

Cepatnya teknologi informasi komunikasi lewat radio, televisi, film, internet, 

surat kabar, majalah, dapat mempermudah untuk belajar. Meskipun 

perkembangan teknologi informasi komunikasi dapat dengan mudah diperoleh, 

tidak dengan sendirinya seseorang terdorong untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan. Guru profesional memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan pendekatan pembelajaran agar mampu mengelola berbagai pesan 

sehingga siswa terbisaa belajar sepanjang hayat. 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan yang dimaksudkan mencakup aspek koginitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dengan demikian pembelajaran dapat diartikan proses yang 

dirancang untuk mengubah diri seseorang, baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotoriknya (Suwardi, 2007: 30). 
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Dalam pembelajaran dibutuhkan pendekatan dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, karakteristik 

siswa, dan sarana serta prasarana yang tersedia. Pendekatan pembelajaran dapat 

berarti panutan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan-

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan 

sehingga tercapai sasaran belajar. Dalam belajar tentang pendekatan belajar 

tersebut, orang dapat melihat pengorganisasian siswa, posisi guru-siswa dalam 

pengolahan pesan, dan pemerolehan kemampuan dalam pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran dengan pengorganisasian siswa dapat dilakukan dengan 

pembelajaran secara individual, pembelajaran secara kelompok, dan pembelajaran 

secara klasikal. (Dimyati & Mudjiono, 2002 : 16) 

 

2.1.4  Teori Belajar yang melandasi Model Pembelajaran  

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses didalam pikiran siswa itu. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. 

a. Teori Belajar Kognitif  

Menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar 

berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan stimulasi yang berasal 

dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah 

belajar orang memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Dengan 

demikian dapat ditegaskan, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 
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mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi dan 

menjadi kapabilitas baru ( Sagala, 2007 : 17). 

Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman 

yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Asumsi teori ini adalah bahwa setiap siswa telah memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang 

dimilikinya. Skema kognitif tersebut berbeda  untuk setiap siswa, dan 

senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan usia mereka.  Struktur 

atau skema kognitif tersebut menjadi dasar dan motivasi bagi dirinya untuk 

berpikir dan bertindak (memahami hubungan-hubungan) atas situasi yang 

dihadapi. Cognitivism: Based on the thought proces behind the behavior. 

Changes in behavior are obseverd, and used  as indicators as to what is 

happening inside the learner’s mind.  

Belajar adalah proses reorganisasi atau restruktur organisasi (struktur atau 

skema), pengetahuan, proses informasi dan pengambilan keputusan secara 

cerdas dan bernalar. Reorganisasi tersebut terjadi secara berkesinambungan 

dan bertahap/gradual dari kongkrit menuju abstrak; serta melalui proses 

asimilasi dan akomodasi; pengaitan, antara bahan, materi, atau informasi baru 

yang dipelajari dengan struktur kognitif perseptua (fakta, konsep dan 

generalisasi) siswa. 

Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada prestasi belajar itu 

sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan 

respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang komplek. 
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Menurut teori ini belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman 

yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku.  

Piaget (dalam Djamarah, 2002: 32) mengungkapkan bahwa proses belajar 

sebenarnya  terdiri dari tiga tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan 

equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi adalah proses penyatuan 

(pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam 

benak siswa. Proses akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif 

ke dalam situasi yang baru. Proses equilibrasi adalah penyesuaian 

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

Katakanlah siswa sudah mengerti dengan lingkaran. Jika gurunya 

menyebutkan persamaan lingkaran, maka proses pengintegrasian antara 

konsep lingkaran (yang sudah ada dibenak siswa) dengan konsep persamaan 

lingkaran (sebagai informasi baru), inilah yang disebut proses asimilasi. Jika 

siswa diberi sebuah soal tentang relevansi limgkaran dengan kondisi 

sekarang, maka situasi ini disebut akomodasi yang dalam hal ini berarti 

pemakaian (aplikasi) dalam situasi yang baru.   

Agar siswa dapat terus mengembangkan dan menambah ilmunya, tapi 

sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya diperlukan 

penyeimbangan. Proses inilah yang disebut equilibrasi, yaitu proses 

penyeimbangan antara “dunia luar’ dan “dunia dalam”. Tanpa proses 

perkembangan kognitif seseorang akan tersendat-sendat dan berjalan tidak 

teratur (disorganizerd). 
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Menurut Piaget (dalam Djamarah, 2002: 38), proses belajar seseorang akan 

mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 1) tahap Sensorimotor  (ketika anak lahir sampai 2 tahun) 

ditandai dengan tingkah laku anak dikendalikan oleh perasaan, aktivitas 

motorik dan persepsi yang sederhana, 2) tahap praoperasional (usia 2-7 

tahun) tahap ini anak sudah mulai mengenal simbol-simbol dan memilki 

kemampuan menggunakan bahasa walaupun sederhana, 3) tahap operasional 

kongkrit (usia 7-11 tahun) dimana anak dapat membandingkan  pendapat 

orang lain, berpikir logis pada yang sifatnya kongkrit, dan 4) tahap 

operasional formal (usia 11 keatas) anak sudah memiliki kemampuan berpikir 

abstrak dan logis tidak terbatas pada hal-hal yang kongkret. 

Sementara Bruner (dalam Sagala, 2007:14) mengemukakan teorinya yang 

disebut free discovery learning, bahwa proses belajar akan berjalan dengan 

baik dan kreatif jika guru/dosen memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan suatu aturan (termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya) 

melalui contoh-contoh yang menggambarkan (mewakili) aturan yang menjadi 

sumbernya. 

Berkaitan dengan teori ini Galloway (dalam Djaali, 2003: 34) 

mengungkapkan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup 

ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain. Proses 

belajar disini antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan  strukstur kognitif yang terbentuk dalam pikiran 

seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 
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Teori ini mengasumsikan bahwa: 

1. Manusia bukanlah penerima rangsangan yang pasif, otak kita secara aktif 

mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya  dalam bentuk baru. 

2. Manusia dapat berpikir, menrencanakan, mengambil keputusan 

berdasarkan informasi yang diingat dan memilih dengan cermat stimulus 

mana yang membutuhkan perhatian. 

3. Informasi yang masuk akal  akan diolah dengan berbagai cara, dipilih lagi, 

dibagi, digabungkan dengan informasi lain yang sudah ada dalam ingatan, 

diubah ditata kembali. 

4. Respon yang keluar tergantung pada proses didalam dan pada keadaan 

waktu itu. 

Pembelajaran hendaknya mencakup; (1) pemberian pemahaman optimal bagi 

siswa agar mau dan mampu belajar; (2) penstrukturan pengetahuan untuk 

pengalaman optimal; (3) rincian urutan-urutan penyajian materi pembelajaran 

secara optimal; dan (4) bentuk dan pemberian penguatan (Sagala, 2007: 65) 

Secara gradual menurut Brunner dalam Sagala (2007: 65) pembelajaran dapat 

dirancang dalam bentuk sebagai berikut: 

(1) Enaktif, melalui penyajian materi yang bersifat lampau untuk mendapatkan 

respon berupa tindakan motorik yang sudah bisaa atau lazim. 

(2) Ikonic, melalui penyajian materi dalam bentuk gambar yang mewakili 

suatu konsep, tetatpi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep tersebut. 
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(3) Symbolik, melalui penyajian materi dalam bentuk kata kata atau bahasa 

yang menggambarkan proporsi atau pernyataan abstrak tentang suatu 

objek. 

Implikasi dari ketiga tahapan di atas pada pembelajaran Matematika bahwa 

kemampuan kognitif berada pada posisi tahap satu dan dua. Kedua tahap 

tersebut memungkinkan siswa dapat berpikir secara logis dan dapat membuat 

konsep. 

Bahan belajar diorganisasi atas dasar prinsip-prinsip Ausubel dalam Dahar 

(2005: 43); 

(1) Progressive differentiation; yaitu bahan belajar diorganisasi persis sama 

dengan struktur kognitif siswa, yaitu dari konsep-konsep umum, konsep-

konsep abstrak pertama, konsep-konsep abstrak kedua, baru kemudian 

informasi-informasi spesifik/khusus. Strategi ini sangat penting untuk 

menyiapkan “cantolan-cantolan” (hooks) yang memudahkan upaya 

mengkaitkan informasi-informasi khusus pada tahap selanjutnya. 

(2) Integrative reconciliation, yaitu bahan belajar diorganisir dalam bentuk 

gagasan yang sudah dipelajari sebelumnya.Gagasan-gagasan tersebut 

dibagi kedalam beberapa bagian yang antara satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan dan berintegrasi. 

(3) Advance organizer; yaitu bahan belajar diornaisasi dalam bentuk sebuah 

materi pengantar (introductory material) sebagai bahan pemandu awal 

(advanceorganizer) prose belajar. Bahan/materi pengantar tersebut 
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bermuatan sub-sub konsep yang dapat berfungsi sebagai referensi awal 

siswa yang bisa membantunya melakukan penggolongan dan pengaitan 

terhadap materi baru yang akan dipelajari selanjutnya dengan konsep-

konsep yang terdapat di dalam struktur kognitif siswa. Bahan /materi harus 

disajikan pada tingkat generalisasi dan abstrak yang tinggi. 

Pada kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif sangat 

dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu 

mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika 

tertentu, dari sederhana ke yang kompleks. Perbedaan individual pada diri 

siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberprestasi 

an belajar siswa. 

 

b. Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan -  aturan lama dan merevisinya apabila aturan – aturan itu tidak 

lagi sesuai. Bagi siswa agar benar – benar memahami dan menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah , menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide – ide. Teori 

ini berkembang dari kerja Piaget dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti 

teori Bruner ( Slavin dalam Nur, 2002 : 8). 
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Demikian halnya menurut Slameto, (2003: 67) mengungkapkan belajar 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepda siswa 

melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan mahasiswa membangun 

sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi guru guru bersama 

siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, 

bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi pembelajaran adalah suatu 

bentuk belajar sendiri. 

Karakteristik pembelajaran yang dilakukan dalam teori belajar konstruktivistik 

adalah: (1) membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-

fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembankan ide-idenya tersebut, serta membuat kesimpulan-

kesimpulan, (2) menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interes, 

untuk membuat hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian 

memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-

kesimpulan, (3) guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting 

bahwa dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam-macam pandangan 

tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interprestasi, dan (4) guru 

mengakui bahwa proses belajar dan penilaiannya merupakan suatu usaha yang 

kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Teori 

belajar konstruktivistik yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran akan 

memberikan sumbangan besar dalam membentuk siswa menjadi kreatif, 

produktif, dan mandiri. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahman (2000: 33) mengungkapkan 

bahwa konstruktivisme merupakan landasan berpikir bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit prestasi nya diperluas melalui 

konteks terbatas (sempit) dan tidak serta merta. Pengetahuan itu bukan 

seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan 

diingat.  Dalam kontek ini siswa harus mampu merekontruksi pengetahuan 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Belajar merupakan proses mengkonstruksi sendiri dari bahan-bahan pelajaran 

yang  bisa berupa teks, dialog, membuktikan rumus dan sebagainya. Siswa 

perlu dibisaakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu 

memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivis adalah 

ide, bahwa siswa harus menemukan dan mentranformasikan suatu informasi 

itu menjadi milik mereka sendiri.  

Pembelajaran konstruktivis mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran 

tentang belajar sebagai berikut: 

1) Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 

2) Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna 

dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 
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3) Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu 

terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang 

sesuatu persoalan (subject matter). 

4) Pengetahuan tidak dapat di pisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proporsi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang 

diterapkan. 

5) Manusia mempunyai tingkatan  berbeda dalam menyikapi situasi baru. 

6) Belajar berarti membentuk makna, makna diciptakan oleh siswa dari apa 

yang mereka lihat, dengar dan rasakan serta bersifat alami. Untuk 

mengkonstruksi hal tersebut akan dipengaruhi oleh pengertian yang telah 

dimiliki. 

7) Konstruksi adalah suatu proses yang terus menerus setiap kali berhadapan 

dengan persoalan baru. 

8) Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak 

berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan 

keterampilan seseorang. 

9) Belajar berarti memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

Menurut Zahronik (2005:26) ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran, yaitu: 

1). Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge). 
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2). Pemrosesan pengetahuan baru (acquorong knowledge) dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

3). Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan cara 

menyusun (1) konsep sementara (hipotesis), (2) melakukan sharing 

kepada orang lain agar mendapat tanggapan (validasi dan atas dasar 

tanggapan itu (3) konsep tersebut di revisi dan dikembangkan. 

4). Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (appliying knowledge). 

5). Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan tersebut. 

Penting bagi siswa tahu ‘untuk apa’ ia belajar, dan bagaimana’ ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Atas dasar itu, pembelajaran 

harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi’ bukan ‘menerima’ 

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri 

pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan 

mengajar.  

Proses pembelajaran hendaknya siswa dikondisikan sedemikan rupa oleh 

guru, sehingga siswa diberi keleluasaan untuk mencobakan, menjalani sendiri 

apa yang mereka inginkan. Dalam kaitan ini Zahronik (2005:28) 

mengungkapkan: 

1. Siswa perlu dibisaakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya sendiri. 
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2. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari menghafal. 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan 

seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat akan hal-

hal yang baru. 

 

c. Teori belajar Bermakna David Ausubel 

 Ausubel (dalam Dahar, 2005:9) mengungkapkan bahwa; setiap manusia 

memiliki kapasitas alamiah untuk belajar, karena setiap manusia memiliki 6 

(enam) dorongan dasar, yaitu; (1) rasa ingin tahu (sense of curiosity), (2) hasrat 

ingin membuktikan secara nyata apa yang sedang dan sudah dipelajari (sense 

or reality), (3) keberminatan pada sesuatu (sense of interest); (4) dorongan 

untuk menemukan sendiri (sense of discovery); (5) dorongan berpetualang 

(sense of adventure); (6) dorongan menghadapi tantangan (sense of challenge). 

Belajar adalah aktivitas untuk mengembangkan kapasitas alamiah yang 

terdapat dalam diri setiap siswa. Belajar adalah aktivitas untuk menciptakan 

atau membangun makna-makna personal dan kaitan-kaitan penuh makna 

antara informasi/prilaku baru yang diperoleh dengan makna-makna personal 

yang sudah terdapat dan menjadi miliknya. Dalam kaitan ini pula, belajar 

berarti sebagai aktivitas memperoleh informasi baru dan kemudian 

menjadikannya sebagai pengetahuan persoal (individu’s personalization of the 

new information). 
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 Dalam pelaksanaannya, antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ausubel (dalam Dahar, 2005: 11), yaitu 

pandangannya tentang belajar bermakna atau “Meaningful Learning” yang 

juga tergolong dalam aliran kognitif, yang mengatakan bahwa belajar 

merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan 

dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor 

motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, 

karena tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan 

terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah 

dimilikinya.  

Pembelajaran bermakna (Meaningful Learning) akan terjadi manakala: 

1. Mampu menjadikan modifikasi atau perubahan terhadap “organisasi diri” 

(self organization) dan “perilaku dari dalam diri sendiri” (inner behavior) 

siswa yang tersusun di dalam pengertian, pandangan atau dunia perseptual, 

perasaan,keyakinan, dan tujuan personal mereka. 

2. Mampu mendorong siswa untuk beraktualisasi diri dan mencapai pribadi 

paripurna, dengan cara (a) memuaskan kebutuhan dan kapasitas dasar 

yang dimiliki, (b) melibatkan mereka secara firik, emosional, mental 

dengan pentuh tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan proses 

perubahan diri; (c) mengembangkan indepedensi, kreativitas, kepercayaan-

diri, kritisme-diri dan evaluasi-diri. 

3. Mampu membantu siswa menemukan makna-makna personal yang 

terdapat di dalam bahan-bahan belajar yang disajikan. Jadi persoalannya 
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bukan terletak pada “bagaimana guru mengorganisasi dan menyajikan 

bahan-bahan belajar kepada siswa”, melainkan bahwa “bahan-bahan 

belajar tersebut secara internal harus memiliki dan memberikan makna 

secara personal kepada diri siswa”. Semakin banyak keterkaitan antara 

bahan belajar dengan makna-makna personal siswa , semakin tinggi pula 

intensitas dan kualitas belajarnya, demikian pula sebaliknya.  

Dengan demikian, maka antara perasaan dan perhatian siswa dengan 

organisasi dan penyajian bahan-bahan belajar harus ditempatkan dalam 

posisi bersederajad. Artinya jika organisasi dan organisasi bahan belajar 

dipandang bermakna oleh siswa, maka siswa akan tertarik/suka padanya 

dan peristiwa belajarpun akan terjadi;demikian pula sebaliknya. 

 

 

2.1.5  Model Pembelajaran 

Model pembelajaran konvensional banyak diterapkan dari dulu hingga sekarang 

yang  bercirikan perlakuan sama kepada semua siswa  dalam satu kelas yang  

sebenarnya mungkin memiliki banyak perbedaan. Hal ini menyebabkan situsi 

pembelajaran penuh dengan persaingan individu.  Sehubungan dengan itu, Slavin 

dalam Lie (2004: 16) menyebutkan bahwa para ahli teori motivasi mengkritik 

terhadap kelas tradisional bahwa penilaian yang kompetitif dan pemberian 

penghargaan kepada siswa yang  menjadi juara kelas telah menciptakan norma-

norma acuan yang  bertentangan dengan usaha sekolah yaitu semua peserta didik 

berhasil mencapai tujuan pembelajaran.  Dengan demikian, model pembelajaran 



 34 

tradisional sekarang sudah perlu diperbaiki dengan model pembelajaran yang 

sejalan dengan usaha sekolah tersebut.  

Setiap lembaga pendidikan senantiasa bertujuan semua anak didiknya mencapai 

kemampuan minimal sama atau melampaui standar kompetensi yang  telah 

ditetapkan melalui kurikulum yang  diberlakukan.  Dengan demikian, yang  ada 

seharusnya kelompok berprestasi yaitu kelompok yang  mampu mengangkat 

setiap anggota kelompoknya memberikan kontribusi mencapai nilai 

perkembangan kelompok yang  paling maksimal melalui belajar  kelompok.  

Suatu model pembelajaran yang mengakomodir kepentingan bersama adalah 

model pembelajaran kooperatif.  Kooperatif adalah suatu gambaran kerjasama 

antara individu yang satu dengan lainnya dalam suatu ikatan tertentu. Ikatan-

ikatan tersebut yang menyebabkan antara satu dengan yang lainnya merasa berada 

dalam satu tempat dengan tujuan-tujuan yang secara bersama-sama  diharapkan 

oleh setiap orang yang berada dalam ikatan itu. Pemikiran tersebut hanya 

merupakan suatu gambaran sederhana apa yang tersirat tentang kooperatif.  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang berlandaskan 

konstruktivis. Konstruktivisme dalam pembelajaran kooperatif seperti yang 

dikemukakan oleh Nur (2004: 3) adalah bahwa siswa mampu menemukan dan 

memahami konsep-konsep  sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah  

tersebut dengan temannya. Di dalam model pembelajaran tersebut pada aspek 

masyarakat belajar diharapkan bahwa setiap individu dalam kelompok harus 

berperan agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai. 
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Uraian di atas memberi kejelasan bahwa pembelajaran kooperatif mengacu 

pada berbagai metode pembelajaran di mana siswa bekerja di dalam kelompok 

kecil untuk membantu  satu sama lain mempelajari materi pelajaran.  Adapun 

penelitian secara bertahap harus berusaha meningkatkan keterampilan 

kooperatifnya sehingga mampu secara optimal mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah diinformasikan.  

Selanjutnya, Slavin dalam Lie (2004: 32) menyatakan bahwa di dalam kelas 

kooperatif, para siswa diharapkan untuk tolong menolong, menilai pengetahuan 

mereka satu sama lain, dan mengisi celah dengan pemahaman masing-masing.  

Adapun gagasan di belakang bentuk pembelajaran kooperatif ini adalah bahwa 

jika para siswa ingin berhasil sebagai suatu tim, mereka akan mendukung teman 

satu tim mereka untuk dapat melampaui kelompok  lain dan ia akan membantu 

untuk melakukannya ada dua pengertian  belajar kelompok dilihat dari substansi 

materi yang dipelajari atau dikerjakan,  

Senada dengan Slavin, Nur (2004: 38) menyatakan bahwa : 

Metode pembelajaran kooperatif dapat dibedakan atas dua kategori besar 

yaitu : (1) group study method atau belajar kelompok yaitu siswa 

bekerjasama  saling membantu mempelajari informasi atau ketrampilan 

yang relatif telah terdefinisikan dengan baik (2)  pembelajaran atau 

pembelajaran berbasis proyek yaitu sesudah bekerja dalam kelompok 

untuk menyusun suatu laporan, eksperimen, atau proyek yang lain.  

Adapun perbedaan utama bahwa pada pembelajaran berbasis proyek 

masalah dan tujuan belum tersusun dan terdifinisi dengan baik, dan 

kelompok siswa justru mencari dan merumuskan masing-masing. 
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Menurut Nur  unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama“. 

2. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam kelompok 

disamping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam mempelajari 

materi yang dihadapi. 

3. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang 

sama. 

4. Siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggungjawab sama besarnya di 

antara  para anggota kelompok. 

5. Siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berperan terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh  keterampilan 

bekerjasama selama belajar. 

7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif (2004: 2) 

 

Model pembelajaran kooperatif yang kita gunakan merupakan hal baru bagi guru 

dan siswa karena memiliki perbedaaan–perbedaan yang mendasar dibandingkan 

dengan model pembelajaran selama ini, di mana peranan guru sangat dominan. 

 

7 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif. 

Fase Indikator Kegiatan guru 

1 Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pemelajaran yang 

ingin dicapai dan memberi motivasi siswa agar 

dapat belajar dengan aktif dan kreatif 

2 Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

cara mendemon-strasikan atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok-

kelompok 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

4 Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas-tugas 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang dipelajari dan juga terhadap presentasi hasil 

kerja masing-masing kelompok 

6 Memberi 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar individu maupun kelompok 

 

Hasil–hasil penelitian menunjukkan  bahwa  teknik–teknik pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran kooperatif lebih banyak meningkatkan hasil belajar 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Beberapa perbedaan yang 

mendasar tersebut menurut Depdikbud (2002: 90) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2   Perbedaan Pembelajaran Kooperatif  dengan Pembelajaran    

Konvensional 

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional 

(Tanya Jawab, Penugasan) 

Adanya saling ketergantungan positif, 

saling membantu, dan saling memberikan 

motivasi sehingga ada interaksi promotif. 

Guru sering membiarkan adanya 

siswa yang mendominasi 

kelompok atau menggantungkan 
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Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional 

(Tanya Jawab, Penugasan) 

diri pada kelompok. 

Adanya akuntabilitas individual yang 

mengukur penguasaan materi pelajaran tiap 

anggota kelompok, dan kelompok diberi 

umpan balik tentang hasil belajar para 

anggotanya sehingga dapat saling 

mengetahui siapa yang memerlukan bantuan 

dan siapa yang dapat memberikan bantuan. 

Akuntabilitas individual sering 

diabaikan sehingga tugas-tugas 

sering diborong oleh salah 

seorang anggota kelompok 

sedangkan anggota kelompok 

lainnya hanya "mendompleng" 

keberhasilan "pemborong". 

Kelompok belajar heterogen, baik dalam 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 

etnik, dan sebagainya sehingga dapat saling 

mengetahui siapa yang memerlukan bantuan 

dan siapa yang memberikan bantuan. 

Kelompok belajar bisaanya 

homogen. 

Pimpinan kelompok dipilih secara 

demokratis atau bergilir untuk memberikan 

pengalaman memimpin bagi para anggota 

kelompok 

Pemimpin kelompok sering 

ditentukan oleh guru atau 

kelompok dibiarkan untuk 

memilih pemimpinnya dengan 

cara masing-masing. 

Keterampilan sosial yang diperlukan dalam 

kerja gotong-royong seperti kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi, mempercayai 

orang lain, dan mengelola konflik secara 

langsung diajarkan. 

Keterampilan sosial sering tidak 

secara langsung diajarkan. 

Pada saat belajar kooperatif sedang 

berlangsung guru terus melakukan 

pemantauan melalui observasi dan 

melakukan intervensi jika terjadi masalah 

dalam kerja sama antar anggota kelompok. 

Pemantauan melalui onservasi 

dan intervensi sering tidak 

dilakukan oleh guru pada saat 

belajar kelompok sedang 

berlangsung. 

Guru memperhatikan secara proses 

kelompok yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar. 

Guru sering tidak 

memperhatikan proses kelompok 

yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar. 

Penekanan tidak hanya pada penyelesaian 

tugas tetapi juga hubungan interpersonal 

(hubungan antar pribadi yang saling 

menghargai)  

Penekanan sering hanya pada 

penyelesaian tugas. 

(Depdikbud, 2002: 90) 
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Pembelajaran kooperatif merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang 

interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru.  Kondisi seperti 

inilah yang sangat diharapkan agar interaksi berjalan baik demi kelancaran 

pembelajaran Kooperatif yang dikembangkan oleh CORD dan dikutip oleh Nur 

(2002:7) menyatakan bahwa kebanyakan siswa belajar jauh lebih efektif pada saat 

mereka diberi kesempatan bekerja secara kooperatif dengan siswa–siswa  lain 

dalam kelompok atau tim.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda Lundgren, 1994; Nur dkk. 2004 

(dalam Ibrahim, 2002: 17) menunjukkan bahwa dalam “setting”  kelas kooperatif, 

siswa belajar lebih banyak dari satu teman ke teman lain diantara sesama siswa 

daripada dari guru. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak yang amat positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. 

Ada lima hal dasar yang perlu diperhatikan agar pembelajaran kooperatif dapat 

berjalan dengan baik (Johnson & Jonhson, 2003: 22-23), yaitu: 

a. Kemandirian yang Positif 

 Kemandirian yang positif akan berhasil dengan baik apabila setiap anggota 

kelompok merasa sejajar dengan anggota yang lain. Artinya satu orang tidak 

akan berhasil kecuali anggota yang lain merasakan juga keberhasilannya.  

Apapun usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota tidak hanya untuk 

kepentingan diri sendiri tetapi untuk semua anggota kelompok. Kemandirian 

yang positif merupakan inti pembelajaran kooperatif. 
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b. Peningkatan Interaksi 

Pada saat guru menekankan kemandirian yang positif, selayaknya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengenal, tolong 

menolong, saling bantu, saling mendukung, memberi semangat dan saling 

memberi pujian atas usahanya dalam belajar. Aktivitas kognitif dan dinamika 

kelompok terjadi pada saat siswa diikutsertakan untuk belajar mengenal satu 

sama lain. Termasuk dalam hal ini menjelaskan bagaimana memecahkan 

masalah, mendiskusikan konsep yang akan dikerjakan, menjelaskan pada 

teman sekelas dan menghubungkan dengan pelajaran yang terakhir dipelajari. 

 

c. Pertanggungjawaban Individu 

Tujuan kelompok dalam pembelajaran kooperatif adalah agar masing-masing 

anggota menjadi lebih kuat pengetahuannya. Siswa belajar bersama sehingga 

setelah itu mereka dapat melakukan yang lebih baik sebagai individu. Untuk 

memastikan bahwa masing-masing anggota lebih kuat, siswa harus membuat 

pertanggungjawaban secara individu terhadap tugas yang menjadi bagiannya 

dalam bekerja. Pertanggungjawaban individu akan terlaksana jika perbuatan 

masing-masing individu dinilai dan hasilnya diberitahukan pada individu dan 

kelompok. Pertanggungjawaban individu berguna bagi setiap anggota 

kelompok untuk mengetahui: siapa yang memerlukan lebih banyak bantuan, 

dukungan dan dorongan semangat dalam melengkapi tugas, bahwa mereka 

tidak hanya “membonceng” pada pekerjaan teman. 
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d. Interpersonal dan Kemampuan Grup Kecil 

 Dalam pembelajaran kooperatif, selain materi pelajaran (tugas kerja) siswa 

juga harus belajar tentang kerja kelompok. Nilai lebih pembelajaran kooperatif 

adalah siswa  belajar tentang keterampilan sosial. Penempatan sosial bagi 

individu yang tidak terlatih, walaupun disertai penjelasan bagaimana mereka 

harus bekerjasama tidak  menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. 

Agar tercapai kualitas kerjasama yang tinggi setiap anggota kelompok harus 

mempelajari keterampilan sosial. Kepemimpinan, membuat keputusan, 

membangun kepercayaan, komunikasi dan keahlian menggelola konflik juga 

harus dipelajari seperti halnya tujuan mereka mempelajari materi pelajaran. 

 

e. Pengelolaan Kelompok 

Pengelolaan kelompok akan berhasil jika setiap anggota kelompok 

mendiskusikan bagaimana mereka mencapai tujuan dan bagaimana 

mempertahankan hubungan kerja secara efektif. Kelompok perlu 

menggambarkan tindakan-tindakan apa yang akan membantu atau tidak akan 

membantu, selanjutnya membuat keputusan  mengenai tingkah laku yang 

harus dilanjutkan atau diganti. 

 

2.1.5.1  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

Model pembelajaran kooperatif yang diartikan sebagai proses pembelajaran yang 

mengacu pada metode pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil 

dan saling membantu dalam belajar. Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran 
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kooperatif, dimana siswa ditempatkan ke dalam tim beranggotakan 4 sampai 5 

orang untuk mempelajari materi yang telah dipecah menjadi bagian-bagian untuk 

tiap anggota (Aroson dalam Nur, 2004: 29). 

Model  jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Aronson (1975). Model ini 

memiliki dua versi tambahan, jigsaw II ( Slavin, 1989) dan jigsaw III (Kagan, 

1990 ). Dalam model jigsaw siswa ditempatkan dalam kelompok – kelompok 

kecil. Model pembelajaran Jigsaw berupa pola mengajar teman sebaya dengan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari suatu materi dengan baik 

dan pada waktu yang sama ia menjadi nara sumber bagi yang lain (Silberman 

dalam Isjoni, 2009: 36). Belajar dengan memerankan teman sebagai nara sumber, 

dikenal sebagai belajar dengan tutor sebaya.  Dengan pola tutor sebaya, 

diharapkan ada peluang bagi siswa untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar 

lebih intensif dan efektif. 

Diantara model pembelajaran kooperatif, hanya model Jigsaw yang jumlah 

anggotanya tidak terbatas hanya empat orang. Lebih khusus lagi bahwa dalam 

model pembelajan Jigsaw terdapat dua macam kegiatan yaitu di dalam kelompok 

asal dan kelompok ahli. Pada Jigsaw tidak diterapkan sistem penghargaan 

kelompok, para siswa dinilai berdasarkan hasil belajar individu masing-masing. 

Tipe Jigsaw I model Aroson, siswa diatur dalam kelompok dengan anggota terdiri 

dari 4 sampai 5 orang yang heterogen.  Setiap siswa diberi tanggungjawab 

mempelajari satu bagian topik. Kemudian setiap anggota kelompok bergabung 

dengan anggota kelompok yang mempelajari topik yang sama membentuk 

kelompok ahli (experts group).  Di dalam kelompok ahli setiap anggota kelompok 
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membahas topik dan merancang teknik menjelaskan topik tersebut pada 

kelompok asalnya. Bahan ajar disusun dalam bentuk teks (Ibrahim, 2002 : 17 ). 

Pembelajaran model Jigsaw berorientasi pada keberhasilan kelompok, sehingga 

setiap siswa dapat termotivasi untuk meningkatkan aktivitas.  Siswa yang menjadi 

ketua kelompok akan bertanggungjawab untuk membawa kelompoknya menjadi 

terbaik. Dalam hal ini sumber belajar tidak terbatas hanya pada bahan yang 

disediakan guru saja, tetapi dapat bebas dipilih bahan belajar dari sumber 

manapun yang sesuai. Sebagai sumber belajar dapat berupa pesan, proses, 

prosedur, latar dan orang.  Untuk dapat mempertahankan kualitas interaksi belajar 

antarkelompok, maka jumlah anggota harus diperhitungkan. 

Sejalan dengan itu Lie, (2004: 46 ) menyatakan bahwa :  

Dalam teknik kooperatif tipe Jigsaw, siswa dimasukkan ke dalam tim-tim 

kecil yang bersifat heterogen. Bahan belajar dibagikan kepada anggota-

anggota tim. Kemudian masing-masing mempelajari bagian tugasnya 

dengan cara bergabung dengan anggota dari tim lain yang memiliki bahan 

tugas yang sama. Setelah itu mereka kembali ke dalam kelompoknya 

semula mengajarkan bahan belajar yang telah dipelajarinya bersama 

anggota tim lain kepada anggota-anggota timnya sendiri. Akhirnya seluruh 

anggota tim dites mengenai seluruh bahan yang sudah dipelajarinya. 

 

Pokok bahasan yang terdiri dari banyak sub dipastikan dapat menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, akan tetapi untuk pokok bahasan 

yang sedikit subtopiknya kurang cocok menggunakan model pembelajaran tipe 

Jigsaw, karena bisa terjebak pada fenomena “ free rider’ (penunggang bebas) atau 

diffusion of responsibility (menunggang tanggungjawab), karena ada anggota 

kelompok yang terabaikan perannya. 
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Dari uraian teori diatas maka pembelajaran tipe Jigsaw dapat dijadikan 

alternatif terbaik untuk meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Slavin dalam Lie (2002: 126) yang mengemukakan bahwa Jigsaw 

adalah suatu model dari metode coopertive learning yang lebih luwes dengan 

melalui beberapa penyempurnaan dengan karakter yang lain, telah dikembangkan 

model pembelajaran tipe Jigsaw, tipe yang lain yang disebut sebagai tipe Jigsaw 

II dan Jigsaw III. 

Jigsaw II dikembangkan oleh Robert Slavin. Pada dasarnya Slavin mengambil 

struktur yang sama dengan Jigsaw Aronson, akan tetapi disederhanakan dengan 

cara kelompok membahas suatu topik dan setiap anggota kelompok memilih sub 

topik untuk dikuasai (menjadi ahli).  Setiap ahli membahas subtopiknya kepada 

anggota lainnya. Slavin menambahkan aspek kompetisi kelompok dan 

penghargaan kelompok seperti pada Jigsaw Aronson. Modifikasi ini berguna 

untuk menghadapi topik yang sedikit. 

Jigsaw III dikembangkan oleh Spencer Kagan (Sanjaya, 2008: 78).  Tipe ini 

khusus untuk pendidikan bilingual. Dalam Jigsaw III seluruh materi belajar 

disajikan dalan dua bahasa. Slavin dalam Lie (2002:122) menyatakan bahwa 

kunci dan model pembelajaran tipe Jigsaw adalah saling ketergantungan setiap 

pelajar kepada teman kelompoknya dalam membuat kelengkapan informasi yang 

diinginkan, sebagai bahan untuk mengerjakan tes penilaian. 

Menurut Lie (2004: 68) Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan 

model pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-5 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling ketergantungan 
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positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan materi pelajaran yang harus 

dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain 

Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa diminta untuk membaca suatu 

materi dan diberi lembar ahli (expert sheet ) yang memuat topik-topik berbeda 

untuk tiap tim yang harus dipelajari (didalami) pada saat membaca . Apabila siswa 

telah selesai membaca, selanjutnya dari tim berbeda dengan topic yang sama 

berkumpul dalam kelompok ahli (expert group) untuk mendikusikan topik 

mereka, selanjutnya ahli-ahli ini kembali ke tim masing-masing untuk 

mengajarkan kepada anggota yang lain dalam satu tim. Pada akhirnya siswa 

mengerjakan kuis yang mencakup semua topik dan skor yang diperoleh menjadi 

skor tim. (Wijayanti dalam Prosiding Konferensi Nasional Matematika XIII : 

2004 ) 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab 

atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota lain dalam kelompoknya.  

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan 

demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama 

secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Para anggota dari 

tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) 
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saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan 

kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim / kelompok asal 

untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah 

mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan 

siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. 

Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu 

kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang 

ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok 

ahli digambarkan sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1 Pembentukan Kelompok Jigsaw dan Pembelajarannya 
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Langkah-langkah dalam penerapan Model Kooperatif tipe Jigsaw adalah 

sebagai berikut: Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan 

setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal 

menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam tipe Jigsaw ini, 

setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran 

tersebut. Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama 

dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, siswa 

mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta menyusun rencana 

bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. 

Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok Jigsaw (gigi gergaji). 

Misalnya, suatu kelas dengan jumlah 40 siswa dan materi pembelajaran yang akan 

dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya terdiri dari 5 bagian materi 

pembelajaran, maka dari 36 siswa akan terdapat 5 kelompok ahli yang 

beranggotakan 8 siswa dan 8 kelompok asal yang terdiri dari 5 siswa. Setiap 

anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal memberikan informasi 

yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok ahli. Guru memfasilitasi 

diskusi kelompok baik yang ada pada kelompok ahli maupun kelompok asal. 

Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya 

dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah 

satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan 

agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah 

didiskusikan. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Selain itu, 
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guru juga memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke 

skor penilain berikutnya. 

 

2.1.5.2  Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT  

Teams Games Tournament ( TGT ), pada mulanya dikembangkan oleh Slavin dan 

rekan rekannya ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. 

TGT merupakan pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kegiatan pengajaran, 

kelompok belajar dan pertandingan antar kelompok. Dalam TGT siswa dibagi ke 

dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 siswa yang heterogen. 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan guru tentang konsep materi, selanjutnya 

siswa diminta untuk belajar dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan guru dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap konsep 

dan prinsip yang sudah diberikan (Slavin, 2004: 13) 

Untuk mengukur hasil belajar siswa diadakan pertandingan antar kelompok dan 

materi yang ditandingkan adalah masalah-masalah yang terkait dengan materi 

yang dipelajari. Pada dasarnya pembelajaran kooperatif tipe TGT hampir sama 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini sesuai dengan pendapat Sacco 

(2002: 2) yang menyatakan bahwa “Almost identical to the STAD model, TGT 

differs only in the fact than the end-of the-intructional-team quiz is replaced with 

end-of the week tournament”.  
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Sejalan dengan itu Slavin (2004: 163) mengungkapkan bahwa :“Secara umum 

TGT sama saja dengan STAD kecuali satu hal: TGT menggunakan turnamen 

akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di 

mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain 

yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka.” 

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

pembelajaran kooperatif tipe TGT sama dengan STAD perbedaanya hanyalah 

bahwa pada akhir kegiatan pembelajaran dengan menggunakan TGT tidak 

diadakan kuis, tetapi diadakan pertandingan antar kelompok. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki komponen-komponen sebagai 

berikut: 

1) Presentasi Kelas 

Dalam presentasi kelas siswa diperkenalkan dengan materi pembelajaran yang 

diberikan secara langsung oleh guru atau didiskusikan dalam kelas dengan guru 

sebagai fasilitator. Pembelajaran mengacu pada apa yang disampaikan guru agar 

kelak dapat membantu siswa dalam mengikuti team games turnaments. 

2) Kelompok (Team) 

Kelompok terdiri dari empat sampai lima orang yang hiterogen. Tujuan utama 

pembentukan kelompok adalah untuk meyakinkan siswa bahwa semua anggota 

kelompok belajar dan semua anggota mempersiapkan diri untuk mengikuti game 

dan turnamen dengan sebaik-baiknya. Diharapkan setiap anggota kelompok 

melakukan hal yang terbaik untuk kelompoknya 
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3) Permainan ( Games ) 

Permainan dibuat dengan isi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes pengetahuan 

siswa yang didapat dari presentasi kelas dan latihan kelompok. Game dimainkan 

dengan meja yang berisi tiga siswa yang diwakili kelompok berbeda. Siswa 

mengambil kartu yang bernomor dan berusaha untuk menjawab pertanyaan sesuai 

dengan nomor. Aturannya membolehkan pemain untuk menantang jawaban yang 

lain. 

4) Kompetisi (Turnamen) 

Kompetisi merupakan bentuk permainan langsung. Umumnya diselenggarakan 

pada akhir minggu setelah guru membuat presentasi kelas dan kelompok-

kelompok mempraktikkan tugas-tugasnya. Untuk turnamen pertama guru 

memberikan siswa permainan-permainan meja tiga siswa-siswa dengan 

kemampuan tertinggi di meja 1, meja 2 dan setrusnya. Kompetisi ini merupakan 

system penilaian kemampuan perorangan dalam STAD, memungkinkan bagi 

siswa dari semua level di penampilan sebelumnya untuk mengoptimalkan nilai 

kelompok mereka menjadi yang terbaik 

Siswa yang memiliki kemampuan sama ditempatkan dalam satu meja 

pertandingan (anak yang berprestasi tinggi dari setiap kelompok disatukan di meja 

1, anak yang berprestasi sedang ditempatkan di meja 2 dan 3, anak yang 

berprestasi rendah dimeja 4). Hal ini dapat diilustrasikan dalam gambar 

mekanisme turnamen berikut: 
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 TEAM A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TEAM B          TEAM C 

 

                      TEAM B                                                          TEAM C 

 

Gambar 2.2 Penempatan pada Meja Turnamen 

 

Pelaksanaan turnamen dalam satu meja pertandingan yang terdiri dari 3 atau 4 

siswa dengan kemampuan sama yang berasal dari kelompok yang berbeda 

dijelaskan sebagai berikut (Slavin, 2004: 88). 

a) Dalam satu meja pertandingan siswa megambil undian yang digunakan 

untuk menentukan siapa yang mendapat giliran memilih soal dan 

membacakan soal yang disebut pembaca. Sedangkan dua siswa yang lain 

disebut penantang 1 dan penantang 2. 

 

b) Pembaca mengambil kartu secara acak, kemudian mengambil soal yang 

sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu. Selanjutnya pembaca 

membacakan soal dengan kertas kepada dua penantangnya. 

 

c) Semua siswa tersebut mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

d) Pembaca membacakan lembar jawabannya, apabila pembaca tidak dapat 

menjawab atau jawabannya bebeda dengan penantang 1, maka penantang 

1 berhak membacakan lembar jawabannya. 

Meja 

Turnamen 

1 

  A-1    A-2      A-3       A-4 

Tinggi Sedang   Sedang   Rendah 

  B-1    B-2      B-3       B-4 

Tinggi Sedang   Sedang   Rendah 

Meja 

Turnamen 

2 

Meja 

Turnamen 

3 

Meja 

Turnamen 

4 

  C-1    C-2      C-3       C-4 

Tinggi Sedang   Sedang   Rendah 
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e) Apabila penantang 1 tidak dapat menjawab atau jawabannya berbeda 

dengan penantang 2, maka penantang 2 berhak membacakan lembar 

jawabannya. 

 

f) Kemudian penantang 2 membacakan kunci jawaban yang telah disediakan 

pada meja turnamen oleh guru. 

 

g) Apabila jawaban pembaca salah maka pembaca tidak dapat hukuman, tapi 

apabila jawaban penantang 1 dan penantang 2 salah maka kedua penantang 

tersebut mendapat hukuman dengan cara mengembalikan kartu 

kemenangan yang telah mereka peroleh. 

 

h) Selanjutnya pembaca menjadi penantang 2, penantang 1 menjadi pembaca 

dengan prosedur pelaksanaan kegiatan sama seperti yang telah diuraikan di 

atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

Pembaca 

a) Ambil kartu bernomor dan carilah soal yang berhubungan dengan 

nomor tersebut pada lembar permainan. 

b) Bacalah pertanyaannya dengan keras. 

c) Cobalah untuk menjawab. 

 

 

Penantang I 

Menantang jika memang 

dia mau (dan memberikan 

jawaban berbeda) atau 

boleh melewatinya. 

 

 

Penantang II 

 

Boleh menantang jika penantang I melewati, dan jika dia memang mau. 

Apabila semua penantang sudah menantang atau melewati, penantang II 

memeriksa lembar jawaban. Siapapun yang jawabannya benar berhak 

menyimpan kartunya. Jika si pembaca salah, tidak ada sanksi, tetapi jika 

kedua penantangnya yang salah, maka dia harus mengembalikan kartu 

yang telah dimenangkannya ke dalam kotak, jika ada. 

 
Gambar 2.3 Aturan Permainan (TGT) 
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Kelompok yang mendapatkan poin terbanyak menjadi pemenang dalam 

pertandinan. Peserta yang mendapatkan nilai terbanyak meraih tingkat 1 (top 

scorer), siswa yang memperoleh terbanyak kedua meraih tingkat 2 (high 

middle scorer), siswa yang memperoleh terbanyak ketiga meraih tingkat 3 

(low middle scorer), dan siswa yang memperoleh nilai terkecil meraih tingkat 

4  (low scorer). Perolehan tiap meja pertandingan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2.3 Perolehan Poin Dalam Satu Meja Pertandingan Untuk 4 

Pemain 

 

Pemain 

Tidak 

ada 

seri 

Tingkat 

1-2 seri 

Tingkat 

2-3 seri 

Tingkat 

3-4 seri 

Tingkat 

1-2 seri 

dan 3-4 

seri 

Tingkat 

1-2-3 

seri 

Tingkat 

2-3-4 

seri 

Tingkat 

1-2-3-4 

seri 

1 60 50 60 60 50 50 60 40 

2 40 50 40 40 50 50 30 40 

3 30 30 40 30 30 50 30 40 

4 20 20 20 30 30 20 30 40 

 

 

Tabel 2.4 Perolehan Poin Dalam Satu Meja Untuk 3 Pemain 

 

Pemain Tidak seri Tingkat 1-2 seri Tingkat 2-3 seri Tingkat 1-2-3 seri 

1 60 50 50 40 

2 40 50 30 40 

3 20 20 30 40 

 

Tabel 2.5 Perolehan Poin Dalam Satu Meja Untuk 2 Pemain 

 

Pemain Tidak seri Seri 

1 60 40 

2 20 40 
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Tabel 2.6 Contoh Pemberian Poin Kepada Masing-Masing Pemain   

Dalam 

 Satu Meja Pertandingan Untuk 3 Pemain 

 

Pemain Kelompok 
Perolehan kartu 

kemenangan 
Pemberian poin 

Kharis A 6 40 

Widia B 8 60 

Chandra C 4 20 

 

5) Penghargaan Kelompok (Team recognize) 

Perolehan poin setiap anggota kelompok disumbangkan kepada kelompok 

dan digunakan untuk menentukan kelompok yang berhak mendapat 

penghargaan. Nilai kelompok dihitung berdasarkan jumlah poin yang 

diperoleh setiap anggota kelompok dalam pertandingan. 

Untuk menentukan poin kelompok digunakan rumus: 

Nk =   

 

Keterangan: 

Nk = poin peningkatan kelompok 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing 

team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Team mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata 

skor 45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 40-45 dan “Good 

Team” apabila rata-ratanya 30-40. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat lima 

langkah kegiatan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT. Langkah-langkah 
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tersebut yaitu presentasi kelas, kelompok, permainan, turnamen yang 

merupakan ajang kompetisi bagi siswa untuk menunjukkan prestasi mereka 

dan penghargaan yang menjadi alat ukur keberhasilan kelompok. 

 

Kebaikan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan memotivasi siswa untuk 

selalu berusaha mendapatkan nilai yang baik karena mereka sadar 

kesuksesan akademik yang diperoleh merupakan usaha mereka sendiri. 

2. Member kesempatan bagi siswa yang berkemampuan belajarnya kurang 

berintegrasi di dalam kelas. 

3. Dapat membantu siswa menganalisis, mensintesa, menyelesaikan 

masalah, dan bahkan belajar mempelajari sesuatu. 

4. Seluruh siswa menjadi lebih siap. 

5. Melatih kerja sama dengan baik. 

 

Sedangkan kelemahannya adalah: 

1.   Karena siswa berbicara dan bekerja dalam kelompok kecil, jika banyak 

siswa dalam kelompok yang berbicara menyebabkan pelaksanaan tugas 

kelompok terhambat, di samping itu dapat mengganggu guru dan kelas 

lain. 

2.   Perhatian yang kurang oleh guru dalam pelaksanaan tugas kelompok dan 

kurang mengerti siswa tentang apa yang harus dilakukan di dalam kelas 

menyebabkan tujuan tidak tercapai. 
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Berdasarkan berbagai teori belajar yang berkaitan dengan peningkatan prestasi 

belajar Matematika, target yang diharapkan dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dan TGT,  dalam pembelajaran Matematika 

kelas X  SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah sebagai berikut. 

 Pertama, siswa diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mempelajari 

mata pelajaran Matematika.  

Kedua, terjadi peningkatan prestasi belajar Matematika sehingga lebih dari 80% 

siswa mencapai KKM dari keseluruhan jumlah siswa yang dijadikan subjek 

penelitian. 

Ketiga, guru diharapkan memperoleh tindakan alternatif dalam model 

pembelajaran Matematika sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar 

Matematika siswa kelas X  SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

 Keempat, akan terbantu terciptanya sekolah yang melaksanakan pembelajaran 

Matematika yang efektif, efisien, menyenangkan, dan bermakna.  

.  

2.1.6  Prestasi Belajar Matematika  

2.1.6.1  Prestasi Belajar  

Prestasi  belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan berupa keterampilan dan 

perilaku baru sebagai akibat latihan atau pengalaman. Dalam hal ini Gagne dan 

Briggs (2002: 76) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar.  
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Perubahan-perubahan tersebut akan tampak dalam penguasaan pola-pola 

tanggapan (respons) yang baru terhadap lingkungan yang berupa, skill, habit, 

attitude, ability, knowledge, understanding, appreciation, emosional, hubungan 

sosial, jasmani dan etik, atau budi pekerti. Bloom, mendefinisikan prestasi belajar 

sebagai perolehan siswa setelah mengikuti proses belajar, dimana perolehan 

tersebut meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Kemampuan 

kognitif oleh Bloom dalam Marzano dan Kendal ( 2007 : 12 ) disebut sebagai 

kemampuan intelektual dan ketrampilan berpikir, yang dibagi dalam enam 

jenjang, yaitu : ingatan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), 

sintesis (C5) dan evaluasi (C6). Dalam proses pembelajaran  siswa melakukan 

berbagai upaya, sehingga terjadi transformasi baik pengetahuan  (kognitif), sikap 

(afektif) maupun ketrampilan (psikomotorik). 

Dari definisi di atas terungkap beberapa ciri belajar yaitu:  

1) Adanya suatu proses usaha. 

Artinya, belajar bukan suatu tujuan melainkan merupakan langkah-langkah atau 

prosedur yang ditempuh individu dan diikuti dengan berbagai usaha untuk 

mencapai tujuan. Contoh: Jika seseorang menerima informaasi, informasi itu 

selanjutnya akan diolah dan disimpan di dalam sistem syaraf otak untuk dapat 

digunakan kembali pada situasi yang lain. Pada saat ia menerima, mengolah 

dan menyimpan informasi, dilakukan berbagai usaha seperti membuat simbol-

simbol, latihan menghafal, menulis ulang dan sebagainya sehingga ia dapat 

merefleksikan kembali informasi tersebut sesuai kebutuhan.  
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2) Adanya interaksi individu.  

Artinya belajar dapat terjadi bila individu berinteraksi dengan lingkungannya, 

baik melalui pengalaman langsung maupun pengalaman pengganti. 

Pengalaman langsung yaitu individu yang belajar berpartisipasi dengan berbuat 

sesuatu. Misalnya agar seseorang terampil melakukan gerak terapung di dalam 

air maka ia harus mempelajari gerakan tersebut di kolam renang. Sedangkan 

pengalaman pengganti yaitu individu yang belajar berinteraksi dengan 

lingkungannya melalui observasi, gambar, grafik, kata-kata atau simbol-simbol 

lainnya. Dapat pula siswa berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung 

karena ada yang mengajar, atau secara tidak langsung karena tersedia sumber-

sumber belajar lainnya.  

 

3) Adanya perubahan tingkah laku.  

Perubahan tingkah laku adalah tingkah laku baru sebagai sesuatu yang 

dipelajari. Misalnya, sebelum kursus seseorang tidak dapat mengetik 10 jari 

dan sekarang ia sudah lancar mengetik 10 jari karena ia belajar mengetik.  

Ini berarti prestasi belajar terlihat jika seorang siswa dapat melakukan sesuatu 

tindakan/kegiatan yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Kedua, prestasi 

belajar yang muncul dalam diri siswa merupakan akibat atau prestasi dari 

interaksi siswa dengan lingkungan. 

Sedangkan menurut Sudjana (2003: 22) prestasi belajar adalah kemapuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Prestasi  belajar sering diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku dan 

perubahan pribadi seseorang setelah proses pembelajaran berlangsung.  
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Hamalik, (2005:45) dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran menyatakan 

bahwa: Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan dimiliki 

murid setelah dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar.  

Prestasi belajar dalam bidang akademik diartikan prestasi pelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan bisaanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Thorndike dalam Djaali (2003: 20) 

berpendapat bahwa siswa akan belajar lebih giat apabila mereka mengetahui 

bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan ada tes untuk mengetahui 

nilai dan prestasi  mereka. Alat ukur dapat berbentuk tes karangan atau tes 

objektif untuk tujuan instruksional dalam kawasan kognitif. Jadi, jelas bahwa 

prestasi  belajar digunakan untuk mengambil keputusan apakah seseorang 

berprestasi  atau tidak dalam belajarnya. Hamalik (2005: 146) menyatakan 

assessment adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi  

belajar (achievement) siswa sebagai prestasi  dari suatu program instruksional. 

Jadi, untuk mengukur prestasi  belajar dapat diberikan assessment.  

Sementara itu, Nurkancana (2006: 2) mengartikan evaluasi sebagai suatu tindakan 

atau suatu proses untuk menentukan nilai dalam dunia pendidikan. Pernyataan ini 

mengandung makna bahwa evaluasi digunakan untuk menentukan nilai atau 

prestasi  belajar siswa. Prestasi  belajar dapat diperoleh melalui tes.  

Lebih lanjut, Nurkancana (2006: 25) mengungkapkan bahwa tes adalah cara untuk 

mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa atau sekelompok siswa sehingga mengprestasi kan suatu nilai tentang 
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tingkah laku atau prestasi  siswa tersebut. Prestasi belajar dalam pembelajaran 

ini memiliki beberapa kategori.  

Menurut Gagne (2002:5)  

The theory has been applied to the design of instruction in all fields, though in 

its original formulation special attention was given to military training 

settings.  

1. Intellectual skills: Create individual competence and ability to respond to 

stimuli. 

2. Cognitive strategies: Capability to learn, think, and remember 

3. Verbal information: Rote memorization of names, faces, dates, phone 

numbers, etc. 

4. Motor skills: Capablitily to learn to drive, ride a bike, draw a straight line, 

etc. 

5. Attitudes: Ingrained bisa towards different ideas, people, situation, and 

may affect how one acts towards these things. 

 

Each category requires different methods in order for the particular skill set 

to be learned. 

 

 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Gagne mengklasifikasikannya prestasi 

belajar menjadi lima kategori yakni: 1) Intellectual skill, 2) Cognitive strategies, 

3) Verbal information, 4) Motor skill, dan 5) Attitudes.  

 

1) Keterampilan intelektual 

Kemampuan ini merupakan keterampilan yang membuat seseorang secara 

cakap berinteraksi dengan lingkungan melalui penggunaan lambang-lambang. 

 

2) Siasat kognitif 

     Kemampuan yang mengatur cara bagaimana si belajar mengelola belajarnya.     

 

3) Informasi verbal 

Kemampuan ini berupa perolehan label atau nama, fakta dan pengetahuan yang 

sudah tersusun rapi. 
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4) Keterampilan motorik 

     Kemampuan yang mendasari pelaksanaan perbuatan jasmaniah secara mulus.  

 

5) Sikap  

     Kemampuan yang mempengaruhi pilihan tindakan yang akan diambil. 

 

Untuk mengetahui kemapuan yang tersbut di atas maka diperlukan suatu tes. Tes 

dimaksud adalah tes kemampuan (power test).  Tes adalah suatu cara atau alat 

untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai prestasi atau 

mengenai tingkah laku siswa,  maka  prestasi  dan   tingkah  laku  tersebut  dapat  

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran atau tingkat penguasaan 

terhadap seperangkat materi yang telah diberikan dan dapat pula menunjukkan 

kedudukan siswa dalam kelompoknya.  

Prestasi belajar yang dikenal dengan istilah  achievement, adalah keseluruhan 

kecakapan dan prestasi  yang dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah 

dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes pengukuran 

prestasi  belajar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tes digunakan 

untuk mengetahui prestasi  belajar karena tes merupakan alat ukur untuk 

mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, pengertian prestasi  belajar dalam penelitian ini adalah 

kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar pada 

ranah kognitif dan bisaanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis dengan penekanan 
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pada aspek pengetahuan, pemahaman dan aplikasi yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan siswa subjek penelitian. 

Prestasi belajar Matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah setelah melalui proses pembelajaran Matematika 

yang terkait dengan aspek kognitif, yaitu Ruang Dimensi Tiga yang meliputi 

Kompetensi Dasar :  

1. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

2. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik kebidang dalam ruang 

dimensi tiga. 

3. Menentukan besar sudut antara garis dan bidang, dan antara dua bidang 

dalam ruang dimensi tiga. 

Aspek psikomotor tidak dibahas dalam penelitian ini dikarenakan  mata pelajaran 

matematika tidak dinilai aspek psikomotornya. 

 

 

 

 

2.1.6.2  Pembelajaran Metematika 

a. Hakikat Matematika 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti 

belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda disebut 

wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri 
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utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep 

atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya 

sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat 

konsisten.  

Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman konsep dapat diawali secara 

induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Proses induktif-deduktif 

dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika. Kegiatan dapat dimulai 

dengan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat yang 

muncul (sebagai gejala), memperkirakan hasil baru yang diharapkan, yang 

kemudian dibuktikan secara deduktif. Dengan demikian, cara belajar induktif dan 

deduktif dapat digunakan dan sama-sama berperan penting dalam mempelajari 

matematika. Penerapan cara kerja matematika seperti ini diharapkan dapat 

membentuk sikap kritis, kreatif, jujur dan komunikatif  pada siswa. 

 

b. Fungsi dan Tujuan 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, dan 

menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui materi pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan statistika. 

Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan 

gagasan melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan 

matematika, diagram, grafik atau tabel. 
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Teori Bruner yang berkaitan khusus dengan pembelajaran matematika adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalil Konstruksi / Penyusunan ( Contruction Theorem ) 

Teknik terbaik dalam mempelaari prinsip dalam matematika adalah dengan 

mengkontruksi atau melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari 

konsep atau prinsip tersebut. Siswa dengan usia muda akan mengikuti proses 

belajar lebih baik ika para siswa aktif mengkonstruksi sendiri representasi dari 

apa yang dipelajari tersebut dan belajar menggunakan objek atau benda nyata. 

Siswa akan mudah mengkonstruk pengetahuannya yang kemudian mudah 

diingat oleh dirinya sehingga siswa uga mudah mengaplikasikannya dalam 

kehidupan nyata.  

2. Dalil Notasi ( Notation Theorem ) 

Teorema notasi menyatakan bahwa representasi dari sesuatu materi matematika 

akan lebih mudah dipahami oleh siswa ika digunakan notasi yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa yang diberikan secara bertahap 

dan sistematis, dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. 

3. Dalil Kekontrasan dan Variasi ( Contrast and Variation Theorem ) 

Konsep matematika mudah dipahami jika diperbandingkan dengan konsep – 

konsep yang lain, untuk menunukkan secara jelas perbedaan konsep itu dengan 

konsep – konsep yang lain contoh dalam pengenalan bentuk,maka berikan 

perbandingan bentuk persegi dengan lingkaran. Pemberian aneka contoh akan 

membantu siswa dalam memahami konsep matematika. 
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4. Dalil Konektivitas atau Pengaitan ( Connectivity Theorem ) 

Setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap ketrampilan dalam matematika 

berhubungan dengan konsep – konsep, prinsip – prinsip, dan ketrampilan – 

ketrampilan  yang lain sehingga struktur setiap cabang matematika menadi 

elas. Hal ini membantu dalam membuat desain pembelajaran  atau program 

pembelajaran bagi siswa. 

Bruner sangat menekankan pada terbentuknya pengetahuan oleh siswa atas 

penemuan sendiri oleh siswa, hal inilah yang sering dikenal dengan metode 

discovery. Discovery Learning menurut Bruner adalah pembelajaran yang 

didasarkan atas perkembangan kognitif dan prinsip konstruktivis. Dalam proses 

pembelajaran ini siswa harus aktif menemukan jawaban untuk memecahkan 

masalah.  

 

c.  Ruang Lingkup 

Standar Kompetensi Matematika merupakan seperangkat kompetensi matematika 

yang dibakukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada prestasi belajarnya dalam 

mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam komponen kompetensi dasar 

beserta prestasi belajarnya, indikator, dan materi pokok, untuk setiap aspeknya.  

Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada aspek tersebut didasarkan 

menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut kemahiran atau kecakapan 

yang hendak ingin dicapai. Aspek atau ruang lingkup materi pada standar 

kompetensi matematika adalah bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, 

peluang dan statistika. 
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d. Kompetensi Lintas Kurikulum 

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan hidup dan belajar 

sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui 

pengalaman belajar.  Standar Kompetensi Lintas Kurikulum adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling 

menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang dianutnya. 

2. Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan 

mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

3. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, 

struktur, dan hubungan. 

4.  Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan 

dari berbagai sumber. 

5. Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, 

dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk 

mengambil keputusan yang tepat. 

6. Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan 

budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan 

historis.  
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7. Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta 

menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju 

masyarakat beradab. 

8. Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan 

peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan.  

9. Menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

 

e. Standar Kompetensi Bahan Kajian Matematika 

Kecakapan atau kemahiran Matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam 

belajar matematika mulai dari SD/MI sampai SMA/MA, adalah sebagai berikut: 

1. menunjukkan pemahaman konsep Matematika yang dipelajari, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; 

2.  memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

grafik atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

3. menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi 

Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika; 

4. menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat (merumuskan), 

menafsirkan, dan menyelesaikan model Matematika dalam pemecahan 

masalah; 
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5. memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan. 

f.  Rambu-Rambu 

1. Standar kompetensi ini merupakan acuan bagi guru di sekolah untuk 

menyusun silabus atau perencanaan pembelajaran. 

2. Kompetensi dasar yang tertuang dalam Standar Kompetensi ini merupakan 

kompetensi minimal yang dapat dikembangkan oleh sekolah. 

3. Standar ini dirancang untuk melayani semua kelompok siswa (normal, sedang, 

tinggi). Dalam hal ini, guru perlu mengenal dan mengidentifikasi kelompok-

kelompok tersebut. Kelompok normal adalah kelompok yang memerlukan 

waktu belajar relatif lebih lama dari kelompok sedang, sehingga perlu 

diberikan pelayanan dalam bentuk menambah waktu belajar atau memberikan 

remediasi. Sedangkan kelompok tinggi adalah kelompok yang memiliki 

kecepatan belajar lebih cepat dari kelompok sedang, sehingga guru dapat 

memberikan pelayanan dalam bentuk akselerasi (percepatan) belajar atau 

memberikan materi pengayaan. 

4. Pada kolom kompetensi dasar atau indikator diberikan tambahan penanda 

bintang (*) untuk prestasi belajar dan indikator yang biasanya dapat dicapai 

untuk siswa yang berkemampuan tinggi dan penanda pagar (#) untuk prestasi 

belajar dan indikator yang biasanya lebih lambat dicapai oleh siswa yang 

berkemampuan normal. 

5. Strategi pembelajaran, metode, teknik penilaian, penyediaan sumber belajar, 

organisasi kelas dan waktu yang digunakan tidak tercantum secara eksplisit 
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dalam Standar kompetensi ini, agar guru dapat mengelola kurikulum secara 

optimal, sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan sekolah. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 

a. Mengkondisikan siswa untuk menemukan kembali rumus, konsep, atau 

prinsip dalam Matematika melalui bimbingan guru agar siswa terbisaa 

melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. 

b. Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

Matematika, yang mencakup masalah tertutup, mempunyai solusi tunggal, 

terbuka atau masalah dengan berbagai cara penyelesaian. 

c. Beberapa keterampilan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah adalah: 

 memahami soal: memahami dan mengidentifikasi apa fakta atau 

informasi yang diberikan,  apa yang ditanyakan, diminta untuk dicari, 

atau dibuktikan 

 memilih pendekatan atau strategi pemecahan: misalkan mengambarkan 

masalah dalam bentuk diagram, memilih dan menggunakan 

pengetahuan aljabar yang diketahui dan konsep yang relevan untuk 

membentuk model atau kalimat matematika. 

 menyelesaikan model: melakukan operasi hitung secara benar dalam 

menerapkan strategi, untuk mendapatkan solusi dari masalah. 
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 menafsirkan solusi: memperkirakan dan memeriksa kebenaran 

jawaban, masuk akalnya jawaban, dan apakah memberikan pemecahan 

terhadap masalah semula. 

d. Dalam setiap pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan penguasaan 

materi prasyarat yang diperlukan. 

e. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya memulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Dengan mengajukan masalah-masalah yang kontekstual, siswa 

secara bertahap, dibimbing untuk menguasai konsep-konsep matematika. 

6. Guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

efisiensi suatu pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Penilaian yang bersifat nasional mengacu pada Standar Kompetensi ini 

b. Beberapa kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah: 

(1) Pemahaman konsep. Siswa mampu mendefinisikan konsep, 

mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari 

konsep. 

(2) Prosedur. Siswa mampu mengenali prosedur atau proses menghitung 

yang benar dan tidak benar. 

(3) Komunikasi. Siswa mampu menyatakan dan menafsirkan gagasan 

Matematika secara lisan, tertulis, atau mendemonstrasikan. 
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(4) Penalaran. Siswa mampu memberikan alasan induktif dan 

deduktif sederhana. 

(5) Pemecahan masalah. Siswa mampu memahami masalah, memilih 

strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah  

Sekolah dapat menggunakan teknologi seperti kalkulator, komputer, alat peraga 

atau media lainnya untuk semakin meningkatkan efektifitas pembelajaran. Selain 

itu, perlu ada pembahasan bagaimana Matematika banyak diterapkan dalam 

teknologi informasi, baik sebagai perluasan pengetahuan siswa atau penerapan 

konsep Matematika secara langsung pada pembelajaran. 

 

2.2  Kemampuan Awal 

Sebuah pembelajaran akan berlangsung sesuai tujuan jika didesain dengan baik. 

Membuat desain pembelajaran merupakan proses yang dilakukan seorang guru 

sebelum memulai kegiatannya. Pembuatan sebuah rencana program pembelajaran 

selalu melibatkan adanya identifikasi karakteristik siswa. 

Model pembelajaran Dick and Carey ( 2005 : 1) menggunakan 10 langkah, yaitu 

(1) mengidentifikasikan tuuan umum pembelajaran, (2) melaksanakan analisis 

pembelajaran, (3) mengidentifikasikan tingkah laku, masukan, dan karakteristik 

siswa, (4) merumuskan tuuan performansi, (5) mengembangkan butir butir tes 

acuan patokan, (6) mengembangkan pembelajaran, (7) mengembangkan dan 

memilih material pembelajaran, (8) mendesain dan melaksanakan evaluasi 
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formatif, (9) merevisi bahan pembelajaran, dan (10) mendesain dan 

melaksanakan evaluasi sumatif. 

Dari penjelasan diatas terlihat adanya langkah yang sangat berkaitan langsung 

dengan siswa yaitu analisis karakteristik siswa. Hal ini dilakukan untuk efektifitas 

pembelajaran. Beberapa hal yang termasuk disini adalah minat, gaya belajar, 

motivasi , bakat dan kemampuan awal siswa ( entry behavior ). 

Dick and Carey ( 2005 : 73 ) mendefinisikan kemampuan awal  sebagai berikut  

Entry behavior is the skills that learner must already have mastered them in order 

to learn the new skills included in the instruction. Berdasarkan definisi tersebut 

diketahui bahwa kemampuan awal merupakan ketrampilan tertentu yang harus 

dimiliki siswa sebelum mengikuti pelaaran yang baru. Dick and Carey juga 

menjelaskan bahwa analisis kemampuan awal akan membantu bagi guru dalam 

mendesai pembelajaran, karena guru harus mengetahui secara jelas materi apa saja 

yang siswa sudah ketahui sebelum pembelajaran dimulai. 

Definisi lain tentang kemampuan awal siswa adalah kemampuan akan konsep atas 

materi sebelumnya yang telah dimiliki siswa sebelum mengikuti materi 

berikutnya dan berperan penting bagi penetapan materi selanjutnya, apakah perlu 

pengulangan akan materi sebelumnya atau tidak ( Suparman, 2004 : 148 ). Dalam 

hal ini pengelolaan pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan awal siswa. 

Pengetahuan awal atau prior knowledge adalah sekumpulan pengetahuan dan 

pengalaman individu yang diperoleh sepanjang peralanan hidup mereka, dan apa 

yang ia bawa kepada suatu pengalaman belajar yang baru ( Nur dan Wikandari, 
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2000 : 11 ). Kemampuan awal adalah pengetahuan dan ketrampilan yang harus 

dimiliki siswa sebelum melanjutkan kejenjang berikutnya. 

Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa selain diperlukan guru untuk 

menetapkan pembelajaran diperlukan juga jika guru hendak mengajukan 

pertanyaan. Pemahaman kemampuan awal siswa dapat membantu memperlancar 

proses pembelajaran yang dilakukan dan memperkecil peluang kesulitan yang 

akan dihadapi oleh siswa. 

Dalam sebuah materi pelajaran seringkali diperlukan adanya pemahaman akan 

pengetahuan sebelumnya yang merupakan prasyarat dalam mempelajari materi 

selanjutnya. Jika siswa belum dengan baik menguasai materi sebelumnya dan 

guru sudah melanjutkan dengan pemberian materi baru yang merupakan 

kelanjutan dari materi sebelumnya, maka dapat dipastikan siswa akan mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini akan terlihat dari perilaku siswa 

yang terlihat kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas karena tidak ada 

hubungan yang baik antara pengetahuan yang baru diterima dengan pengetahuan 

sebelumnya ( Trianto, 2007 : 21 ) 

Pemahaman kemampuan awal siswa sangat penting, seperti dalam mata pelaaran 

matematika yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kemampuan awal siswa 

sebelum mengikuti mata pelajaran mempunyai pengaruh terhadap pemahaman 

materi, terutama pada mata pelajaran yang memiliki prasyarat pengetahuan 

terhadap materi berikutnya, seperti matematika. 

Pelajaran matematika menuntut adanya prasyarat penguasaan yang baik akan 

materi terdahulu sebelum melanjutkan ke materi yang baru. Hal ini disebabkan 
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materi pelajaran yang ada disusun secara terstruktur, artinya materi disusun dari 

yang mudah ke yang sukar ( Reigult dalam Miarso, 2009 : 246 ) atau lebih dahulu 

sebagai dasar untuk pelajaran yang berikutnya, juga proses pembelajaran tersusun 

secara hierarkis. Sebagai contoh dalam mempelajari konsep Ruang Dimensi Tiga 

maka siswa sudah harus memahami konsep Trigonometri dan Bidang Datar 

dengan baik. Karena jika tidak maka siswa akan memperoleh kesulitan dalam 

memahami konsep Ruang Dimensi Tiga. Sehingga kemampuan awal merupakan 

prasyarat yang harus dimiliki siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan lancer 

khususnya dalam pelajaran matematika.  

 

 

2.3  Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian:  

1. Bilesanmi-Awoderu Jumoke Bukunola and Oludipe Daniel Idowu dengan 

judul Effectiveness of Cooperative Learning Strategies on Nigerian Junior 

Secondary Students’ Academic Achievement in Basic Science oleh.  Dari 

penelitian tersebut terungkap bahwa This study has very important 

contributions and high implication for the educational practices in Nigeria. 

This study revealed that students in the two cooperative learning strategy 

(Learning Together and Jigsaw II) groups had higher immediate and delayed 

academic achievement mean scores than the students in the conventional-

lecture group. Learning together and Jigsaw II cooperative teaching 

strategies were found to be more effective in enhancing students’ academic 

achievement and retention in basic science more than the conventional-
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lecture. When friendliness is established, students are motivated to learn 

and are more confident to ask questions from one another for better 

understanding of the tasks being learnt. 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dalam strategi pembelajaran 

kooperatif dua (Belajar Bersama dan Jigsaw II) kelompok memiliki tinggi 

langsung dan tertunda akademik prestasi berarti skor daripada siswa dalam 

kelompok konvensional-kuliah. Belajar bersama-sama dan Jigsaw II koperasi 

strategi pengajaran yang ditemukan lebih efektif dalam 

meningkatkan prestasi akademik siswa dan retensi dalam ilmu dasar lebih dari 

konvensional-kuliah. Ketika keramahan didirikan, siswa termotivasi untuk 

belajar dan lebih percaya diri untuk mengajukan pertanyaan satu sama lain 

untuk lebih memahami tugas menjadi belajar. 

2. David W. Johnson and Rogert T. Johson dengan judul Cooperative Learning 

Methods: A Meta-Analysis. Hasil penelitian tersebut diperoleh informasi 

sebagai berikut. Cooperative learning is one of the most widespread and 

fruitful areas of theory, research, and practice in education. Reviews of the 

research, however, havefocused either on the entire literature which includes 

research conducted in noneducational settings or have included only a partial 

set of studies that may or may not validly represent the whole literature. There 

has never been a comprehensive review of the research on the effectiveness in 

increasing achievement of the methods of cooperative learning used in 

schools. An extensive search found 164 studies investigating eight cooperative 

learning methods. The studies yielded 194 independent effect sizes 
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representing academic achievement. All eight cooperative learning methods 

had a significant positive impact on student achievement. When the impact of 

cooperative learning was compared with competitive and individualistic 

learning, Learning Together (LT), Group Investigation (GI), and Academic 

Controversy (AC) tended to promote the greatest effect on achievement, 

followed by Student- Team-Achievement-Divisions (STAD), Teams-Assisted-

Individualization (TAI), Jigsaw, Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC), and finally TeamsGames-Tournaments (TGT). The 

consistency of the results and the diversity of the cooperative learning methods 

provide strong validation for its effectiveness. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu daerah yang paling luas dan 

berbuah teori, penelitian, dan praktek di bidang pendidikan. Ulasan penelitian, 

bagaimanapun, akan terpusat, baik pada literatur yang meliputi seluruh 

penelitian yang dilakukan dalam pengaturan noneducational atau telah 

memasukkan hanya satu set parsial studi yang mungkin atau tidak mungkin 

secara sah mewakili seluruh literatur. Tidak pernah ada kajian komprehensif 

dari penelitian tentang efektivitas dalam pencapaian peningkatan metode 

pembelajaran kooperatif yang digunakan di sekolah-sekolah. Sebuah pencarian 

ekstensif ditemukan 164 studi menyelidiki delapan metode pembelajaran 

kooperatif. Penelitian menghasilkan 194 efek ukuran independen yang 

mewakili prestasi akademik. Semua delapan metode pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Ketika dampak pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan pembelajaran 

yang kompetitif dan individualistis, Belajar Bersama (LT), Group 
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Investigation (GI), dan Kontroversi Akademik (AC) cenderung untuk 

mempromosikan pengaruh terbesar pada prestasi, diikuti oleh Mahasiswa-

Team-Achievement-Divisi (STAD), Tim-Assisted-Individualization (TAI), 

Jigsaw, Membaca Terpadu Koperasi dan Komposisi (CIRC), dan akhirnya 

Tim GamesTournaments (TGT). Konsistensi hasil dan keragaman dari metode 

pembelajaran kooperatif memberikan validasi yang kuat untuk efektivitas. 

 

3. Emildadianty (2008) yang berjudul Peningkatan Kreativitas Siswa melalui 

Cooperative Learning-Teknik Jigsaw pada Mata Pelajaran Matematika Siswa 

Kelas X SMAN 2 Bandung. Informasi yang diperoleh pada kesimpulan 

penelitian tersebut, yaitu: 

a. Pembelajaran di sekolah yang melibatkan siswa dengan guru akan 

melahirkan nilai yang akan terbawa dan tercermin terus dalam kehidupan di 

masyarakat. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

kelompok secara bergotong royong (kooperatif) akan menimbulkan suasana 

belajar partisipatif dan menjadi lebih hidup.  

b. Teknik pembelajaran Cooperative Learning-Teknik Jigsaw dapat 

mendorong timbulnya gagasan yang lebih bermutu dan dapat meningkatkan 

kreativitas siswa.  

c. Jigsaw merupakan bagian dari teknik-teknik pembelajaran Cooperative 

Learning-Teknik Jigsaw. Jika pelaksanaan prosedur pembelajaran 

Cooperative Learning-Teknik Jigsaw ini benar, akan memungkinkan untuk 

dapat mengaktifkan siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 



 78 

 

Penilitian ini dilakukan dalam tiga siklus, yaitu Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III. Dalam pelaksanaannya, dengan pembelajaran Cooperative Learning-

Teknik Jigsaw dapat meningktakan kreativitas belajar. Pada Siklus I terjadi 

peningkatan 12,22% dibandingkan pada hasil prapenelitian. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada Siklus II, yaitu sebesar 27,26% dibandingkan Siklus I. 

Pada Siklus III peningkatannya hanya 8,30% dibandingkan Siklus II.  Peneliti 

menyarankan agar (1) guru menggunakan Cooperative Learning-Teknik 

Jigsaw dalam pembelajaran di kelas (2) guru peneliti lain melakukan penelitian 

lebih lanjut, penerapan pembelajaran Cooperative Learning-Teknik Jigsaw 

untuk meningkatkan prestasi belajar.     

4. Nuril Milati  (2009) yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT (Teams Games Turnament) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman Jabung Malang. 

Pada Penelitian tersebut diperoleh informasi pada kesimpulan tersebut, yaitu: 

1) Ada 2 tahap dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu 

(1)Pra kegiatan pembelajaran TGT; Persiapan membuat soal kelompok 

dansoal turnamen beserta kunci jawabannya kemudian 

mengelompokkansiswa mejadi 7 kelompok yang berkemampuan 

heterogen, setelah itumembagi siswa kedalam meja turnamen, pada 

kelompok turnamen terdiridari 6-7 siswa yang mempunyai kemampuan 

homogen.  

2) Detail kegiatan pembelajaran; guru memberikan penjelasan materi sifat-

sifat bangun datar trapesium secara detail, kemudian belajar kelompok 
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dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi kemudian guru 

menyimpulkan jawaban dari masing-masing kelompok untuk didiskusikan 

bersama. Turnamen, masing-masing siswa yang berkemampuan homogen 

berada dalam meja turnamen kemudian guru membagikan satu set 

seperangkat soal turnamen dan dikerjakan secara individu. Kemudian 

mencocokkan jawabannya dan jawaban yang benar mendapatkan poin 

smile. Setelah selesai turnamen, masing-masing kelompok menjumlahkan 

poin-poin tersebut, yang mendapatkan hadiah dan piagam penghargaan 

yaitu dari kelompok 7, 6, dan 1 pada siklus I sedangkan pada siklus II 

yaitu kelompok 3, 4 dan 7. 

3) Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika pada siswa kelas V MI Ar-Rahmah Jabung Malang 

pada sub pokok bangun datar trapesium. Berdasarkan hasil tes individual 

pada sebelum penelitian, siklus I, dan siklus II terjadi peningkatan yang 

signifikan, mulai dari tingkat keberhasilan sebelum diadakannya penelitian 

sebesar 32.43%, setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT tingkat keberhasilan yang dicapai siswa 

pada siklus I meningkat menjadi 80%, kemudian pada siklus II meningkat 

lagi menjadi 97.14%. Hal ini menunjukkan 97.14% siswa berhasil 

mempelajari bangun datar trapesium pada mata pelajaran matematika dan 

terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. 
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2.4  Kerangka Pikir  

Kerangka pikir adalah bagian teori dari penelitian yang menjelaskan tentang 

alasan atau argumentasi bagi rumusan penelitian, akan menggambarkan alur 

pikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain. 

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel sebagai berikut, sebagai variabel 

bebas yaitu: (1) Pembelajaran kooperatif model jigsaw; (2) Pembelajaran 

kooperatif model TGT. Adapun variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. 

Sebelum dilihat keterkaitan antar variabel untuk melihat model pembelajaran 

mana yang dipandang paling efektif maka dibawah ini akan diuraikan terlebih 

dahulu kedudukan masing masing variabel dan keterkaitannya terhadap 

persyaratan efektifitas pembelajaran dikelas yaitu keterlibatan, tanggung jawab, 

dan umpan balik dari siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sedikit berbeda dari pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. Perbedaannya terletak pada adanya tanggung jawab pada setiap anggota 

kelompok untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan kepada kelompoknya 

tentang tugas yang diberikan kepadanya. Bahan ajar dibagikan kepada anggota – 

anggota tim, kemudian siswa mempelajari bagian mereka masing – masing 

bersama sama dengan anggota – anggota  dari tim yang lain yang memiliki bahan 

yang sama. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing – masing dan 

mengajarkan bagian yang telah dipelajari bersama – sam dengan anggota tim lain 

itu kepada anggota – anggota timnya sendiri akhirnya, semua anggota tim diberi 

tes mengenai seluruh bahan pelajaran. 
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Langkah – langkah pada pembelajaran kooperatif model jigsaw sebagai berikut 

: pertama, pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan motivasi untuk belajar. Kedua, siswa dikelompokkan ke dalam tim – tim 

belajar. Ketiga, pada tahap ini siswa bekerja dalam suatu kelompok disebut 

kelompok ahli atau bukan asal untuk belajar menguasai satu unit konsep tertentu, 

mereka bersama menelaah materi, berdiskusi, dan kalau perlu bertanya atau 

meminta penjelasan dari guru. Kempat, setiap anggota kelompok bukan asal tadi 

kembali pada kelompok asal masing – masing dari mereka bertindak selaku tutor 

bergantian menjelaskan konsep yang mereka peroleh dari kelompok bukan asal 

tadi, sehingga mereka menguasai semua konsep. Kelima, dilakukan tes mandiri 

apa yang mereka pelajari, serta memberi penghargaan terhadap usaha – usah 

kelompok maupun individu bagi kelompok yang berprestasi. 

Pembelajaran kooperatif model TGT merupakan suatu model pembelajaran 

kooperatif yang mirip dengan model STAD. Adapun langkah yang harus dilewati 

dalam pembelajaran model TGT adalah; pertama, pembelajaran dimulai dengan 

guru menyampaikan tujuan dan motivasi untuk belajar. Kedua, penyajian 

informasi oleh pembelajaran bisaanya dalam bentuk verbal. Ketiga, siswa 

dikelompokkan ke dalam tim – tim belajar. Keempat, siswa menyelesaikan tugas 

mereka dan diikuti pengawasan dan bimbingan guru pada saat bekerja sama. 

Kelima, penyajian hasil akhir kerja kelompok dan kelompok lainnya berkomentar 

atau bertanya. Keenam, permainan ( games ) permainan dimainkan dengan meja 

berisi beberapa siswa yang diwakili kelompok yang berbeda. ketujuh, dilakukan 
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tes mandiri apa yang mereka pelajari, serta member penghargaan terhadap 

usaha – usaha kelompok maupun individu bagi kelompok yang paling berprestasi. 

Pembelajaran kooperatif memiliki sasaran utama yaitu siswa belajar dari teman 

yang lebih berkemampuan dalam satu kelompok. Dengan demikian syarat utama 

pembentukan kelompok adalah adanya heterogenitas kemampuan, sehingga siswa 

akan belajar dari teman yang lebih pandai, sedangkan siswa yang lebih tersebut 

karena merasa dibebani sebagai tutor, maka akan termotivasi meningkatkan 

pemahamannya. Ada dua hal penting yang mendukung terwujudnya sasaran 

tersebut yaitu : (1) pemberian hadiah kepada kelompok yang paling berprestasi 

dan (2) skor individu menentukan skor kelompok. Adanya dua hal tersebut maka 

diharapkan setiap siswa akan berbuat maksimal pada kelompoknya. 

Adapun pembentukan kelompok, dimana heterogenitas kelompok didasarkan pada 

perbedaan kemampuan akademik, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku/ras, 

dan segala jenisperbedaan yang bisa diidentifikasi. 

 

2.4.1 Interaksi antara penggunaan Model pembelajaran Jigsaw (X1) dengan 

TGT (X2) dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. 

Proses pembelajaran matematika menuntut adanya ketrampilan siswa dalam 

memecahkan masalah. Ketrampilan tersebut umumnya merupakan pengetahuan 

awal yang menjadi syarat dalam menerima informasi selanjutnya. Tingkat 

kemampuan awal siswa tidaklah sama dalam sebuah kelas, ada yang sudah 

memahami materi sebelumnya adapula yang masih belum menguasai sepenuhnya 

materi yang telah lalu. 
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Setiap model pembelajaran, tentu memiliki karakteristik masing-masing. Model 

pembelajaran akan efektif apabila disesuaikan dengan materi, sarana dan 

prasarana pembelajaran, dan kondisi sisiwa 

Pembelajaran dengan model koopertif tipe Jigsaw adalah penggunaaan model 

pembelajaran yang menekankan partisipasi dan pemberdayaaan kemampuan siswa 

dalam kelompok. Pembelajaran dengan model Jigsaw memungkinkan siswa akan 

mampu mengeksploitasi kemampuan siswa dengan belajar bersama dan bekerja 

sama dalam sebuah pembelajaran kelompok. Hal ini memungkinkan siswa lebih 

yakin terhadap kemampuannya dan prestasi belajar siswa pun akan lebih 

bermakna.  

Demikian halnya dengan pembelajaran dengan model Teams Games Tournament 

dalam pembelajaran Matematika. TGT merupakan pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari kegiatan pengajaran, kelompok belajar dan pertandingan antar 

kelompok. Dalam TGT siswa dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 

atau 5 siswa yang heterogen. Pembelajaran dimulai dengan penjelasan guru 

tentang konsep materi, selanjutnya siswa diminta untuk belajar dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dalam rangka 

memantapkan pemahaman terhadap konsep dan prinsip yang sudah diberikan 

(Slavin, 2004: 13). 

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe ini akan dapat meningkatkan proses 

pembelajaran dan prestasi belajar. Kreativitas dan aktivitas belajar siswa akan 

meningkat dengan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan lebih 
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menekankan pembelajaran yang terfokus pada siswa. Hal ini tentu akan 

berdampak pada prestasi siswa dalam belajar, termasuk pelajaran Matematika. 

Kemampuan awal siswa yang bervariasi  membutuhkan strategi , metode, model 

dan teknik penyajian pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan 

tersebut. Sehingga sebuah model pembelajaran , mungkin tepat untuk siswa yang 

berkemampuan awal tinggi , tetapi kurang tepat untuk siswa yang berkemampuan 

awal rendah. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa sebuah model bisa digunakan 

untuk siswa berkemampuan tinggi maupun rendah. Berdasarkan uraian tersebut 

maka penggunaan model pembelajaran dan kemampuan awal akan saling 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.  

 

2.4.2 Perbedaan Prestasi Belajar siswa berkemampuan awal tinggi dan 

rendah melalui Model Jigsaw (X1) dengan TGT (X2) . 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman,penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam menerapkan 

berbagai konsep untuk memecahkan masalah. Siswa dikatakan paham apabila 

indikator – indikator pemahaman tercapai. 

Model pembelajaran Jigsaw berupa pola mengajar teman sebaya dengan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari suatu materi dengan baik 

dan pada waktu yang sama ia menjadi nara sumber bagi yang lain (Silberman 

dalam Isjoni, 2009: 36). Belajar dengan memerankan teman sebagai nara sumber, 

dikenal sebagai belajar dengan tutor sebaya. Dengan pola tutor sebaya, diharapkan 
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ada peluang bagi siswa untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar lebih 

intensif dan efektif. 

Kedua model pembelajaran, baik model Jigsaw maupun model TGT akan mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari kedua model pembelajaran tersebut, 

model Jigsaw dalam pembelajaran Matematika memungkinkan prestasi belajar 

siswa lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran Matematika 

model Jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Dalam kelompok ahli 

ini memungkinkan siswa memperoleh konsep dan cara menguasai materi dan 

mengerjakan permasalahan Matematika. Dengan model pembelajaran demikian, 

pada kembali ke kelompok asal siswa mampu menguasai kompetensi dasar yang 

dipelajari bersama antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok lainnya. 

Dengan demikian, akan ada perbedaan prestasi belajar Matematika dengan 

menggunakan  pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan penggunaan model  

TGT . 

 

2.4.3 Perbedaan Prestasi Belajar Matematika dengan Model Jigsaw (X1) 

dengan TGT (X2) terhadap kemampuan awal tinggi.  

Pembelajaran dengan model Kooperatif tipe TGT adalah pembelajaran yang 

secara umum hampir sama dengan pembelajaran model STAD kecuali satu hal, 

yaitu dalam TGT menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis 

dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil 

tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara 

seperti mereka (Slavin, 2004: 163). 
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 Pembelajaran dengan model TGT ini memang menekankan pada keyakinan, 

aktivitas, partisipasi, dan tanggung jawab dalam belajar. Semakin tinggi 

kreativitas dan aktivitas belajar siswa maka prestasi belajar siswa pun akan 

meningkat, untuk mengetahui bahwa tiap – tiap anggota kelompok telah 

memahami materi maka diadakan pertandingan  yang diambil perorang yang 

mewakili kelompoknya, sebetulnya hal ini merupakan tekanan bagi siswa itu 

sendiri. 

Berdasarkan hal itu penulis mengasumsikan penggunaan model pembelajaran 

jigsaw pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi menghasilkan prestasi 

yang lebih tinggi dibanding yang menggunakan model TGT. 

 

 

2.4.4  Perbedaan Prestasi Belajar Matematika dengan Model Jigsaw (X1) 

dengan TGT (X2) terhadap kemampuan awal rendah. 

 

Siswa yang memiliki kemampuan awal rendah akan memiliki kesiapan belajar 

rendah. Siswa dalam kategori ini membutuhkan lebih banyak bantuan dalam 

menghubungkan model – model baru dengan model sebelumnya. Siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah, sangat membutuhkan teknik penyajian materi 

yang lebih realistis, serta pengorganisasian materi yang sistematis. 

Prinsip pembelajaran Jigsaw adalah akif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang 

dirancang oleh guru dengan prinsip student centre learning. Dengan model ini 

diharapkan siswa akan lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran sehingga ia 
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lebih bersemangat dalam proses belajar. Lebih-lebih apabila pembelajaran yang 

diikuti oleh siswa efektif dan menyenagkan akan lebih meningkatkan kualitas 

hasil belajar. Pembelajaaran dengan model Jigsaw ini tidak terpusat pada guru 

sehingga guru hanya sebagai fasilitator dan motivator.  

Model pembelajaran dengan TGT siswa bersaing dengan wakil anggota  

kelompok lain, soal dikerjakan secara mandiri, pemain akan membacakan hasil 

pekerjaannya. Sehingga ada tekanan disini. 

Dari uraian diatas penulis berasumsi model jigsaw akan menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih tinggi daripada model pembelajaran TGT untuk siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah. 

 

2.5   Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

1. Ada interaksi siswa berkemampuan awal tinggi dan rendah terhadap 

pembelajaran yang menggunakan model Jigsaw dengan model TGT.  

2. Ada perbedaan prestasi belajar Matematika siswa antara pembelajaran yang 

menggunakan model Jigsaw dengan model TGT.  

3. Ada perbedaan prestasi belajar Matematika siswa berkemampuan awal tinggi 

dengan pembelajaran yang menggunakan model jigsaw dengan model TGT. 

4. Ada perbedaan prestasi belajar Matematika siswa berkemampuan awal  

rendah dengan pembelajaran yang menggunakan model jigsaw dengan model 

TGT. 

 


