
 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR,  

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Hakikat Belajar Dan Pembelajaran 

2.1.1 Konsep Belajar 

Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Belajar terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. 

Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, 

konstruk mental, atau nilai-nilai melalui studi, pengalaman, atau pengajaran 

yang menyebabkan satu perubahan yang dapat diukur dalam otak yang 

dikenal sebagai memori (Nickelsen, 2011: 8). Pendapat ini senada dengan 

definisi belajar yang dikemukakan  Winataputra  (2008: 14) bahwa belajar 

merupakan proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan 

menggunakan  pengalaman  sebagai  pengetahuan  yang memandu  perilaku  

pada masa yang akan datang. 

Menurut Santrock (2011:217): 

“Learning can be defined as a relatively permanent influence on 

behavior, knowledge, and thinking skills that comes about through 

experience”.  

Pendapat di atas selaras dengan ciri-ciri belajar yang dikemukakan Djamarah 
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(2011: 15-16) yaitu, antara lain: 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu sekurang-

kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus 

dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan 

perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses 

belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan itu selalu  bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu 

yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha 

belajar yang dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang 

diperoleh. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang  terjadi karena proses belajar  bersifat  menetap atau 

permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat 

menetap. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Berarti perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan tingkah laku ini benar-benar disadari. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 
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Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Belajar dalam arti luas adalah kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan 

pribadi seutuhnya, sedangkan belajar dalam arti sempit adalah penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan bagian menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya.  Sardiman (2008 : 3) mengemukakan seseorang 

belajar adalah untuk: 1) mengetahui suatu kepribadian, kecakapan atau 

konsep yang sebelumnya tidak pernah diketahui.  2) dapat mengerjakan 

sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diperbuat, baik berupa tingkah laku 

maupun keterampilan.  3) mampu mengkombinasikan dua pengetahuan atau 

lebih ke dalam suatu pengetahuan baru, baik berupa keterampilan 

pengetahuan, konsep, maupun tingkah laku. 4) dapat memahami atau 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. 

Dari berbagai pendapat yang yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat 

diambil pengertian belajar, yaitu proses mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, konstruk mental, atau nilai-nilai melalui studi, 

pengalaman, atau pengajaran yang menghasilkan perubahan pengetahuan, 

perilaku dan pribadi secara sadar, bersifat permanen, fungsional, positif dan 

aktif, dan mencakup seluruh perilaku. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, belajar sebagai 
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proses yang mendorong perubahan, yang terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman dan meningkatkan potensi untuk meningkatkan kinerja dan masa 

depan belajar Ambrose, Et.al (2010:3) menyatakan ada tiga komponen dalam 

definisi belajar, yaitu: 

1. Belajar adalah suatu proses, bukan produk. Namun, karena proses ini 

berlangsung dalam pikiran, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa 

telah terjadi dari produk siswa atau pertunjukan. 

2. Belajar melibatkan perubahan dalam pengetahuan, keyakinan, 

perilaku, atau sikap. Perubahan ini terungkap dari waktu ke waktu; 

Perubahan tersebut tidak cepat berlalu melainkan memiliki dampak 

yang langgeng pada bagaimana siswa berpikir dan bertindak. 

3. Belajar bukanlah sesuatu yang dilakukan kepada siswa, melainkan 

kadang sesuatu yang lakukan sendiri oleh siswa. Ini adalah akibat 

langsung dari bagaimana siswa menafsirkan dan menanggapi 

pengalaman sadar dan tidak sadar, masa lalu dan sekarang mereka. 

Belajar adalah suatu proses perkembangan yang bersinggungan dengan 

proses perkembangan dalam kehidupan siswa, dan siswa masuk kelas kami 

tidak hanya dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, tetapi juga 

dengan pengalaman sosial dan emosional yang memengaruhi apa yang 

mereka nilai, bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan orang 

lain, dan bagaimana mereka akan terlibat dalam proses pembelajaran. Terkait 

dengan perspektif ini, Ambrose, Et.al (2010:3-7) menyatakan terdapat tujuh 

prinsip penting dalam belajar, yaitu: 

1. Pengetahuan siswa sebelumnya dapat membantu atau menghalangi 

belajar. 

Siswa datang ke ke sekolah dengan pengetahuan, keyakinan, dan sikap 

yang diperoleh di tempat lain dan melalui kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan tersebut memengaruhi bagaimana mereka menyaring dan 
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menginterpretasikan apa yang mereka pelajari. Jika pengetahuan siswa 

sebelumnya kuat dan akurat dan diaktifkan pada saat yang sepatutnya, ia 

menyediakan dasar yang kuat untuk membangun pengetahuan baru. 

Namun, ketika pengetahuan lemah, tidak memadai untuk tugas, tidak 

aktif, atau tidak akurat, dapat mengganggu atau menghambat 

pembelajaran baru. 

2. Bagaimana siswa mengorganisasikan pengaruh pengetahuan, bagaimana 

mereka belajar dan menerapkan apa yang mereka ketahui. 

Siswa secara alami membuat koneksi antara potongan pengetahuan. 

Ketika koneksi yang membentuk struktur pengetahuan yang akurat dan 

bermakna terorganisir, siswa lebih mampu mengambil dan menerapkan 

pengetahuan mereka secara efektif dan secara efisien. Sebaliknya, ketika 

pengetahuan terhubung secara acak atau tidak akurat, siswa dapat gagal 

untuk mengambil atau menerapkannya dengan tepat. 

3. Motivasi belajar siswa menentukan, mengarahkan, dan memelihara apa 

yang mereka lakukan untuk belajar. 

Begitu siswa masuk sekolah dan memperoleh otonomi yang lebih besar 

atas apa, kapan, dan bagaimana mereka belajar, motivasi memainkan 

peran penting dalam membimbing arah, intensitas, ketekunan, dan 

kualitas perilaku belajar di mana mereka terlibat. Ketika siswa 

menemukan nilai positif dalam tujuan pembelajaran atau kegiatan, 

berharap untuk berhasil mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan, 

dan merasakan dukungan dari lingkungan mereka, mereka cenderung 
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sangat termotivasi untuk belajar. 

4. Untuk mengembangkan penguasaan, siswa harus memperoleh komponen 

praktek mengintegrasikan keterampilan, serta tahu kapan harus 

menerapkan apa yang telah mereka pelajari. 

Siswa tidak hanya harus mengembangkan komponen keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang 

kompleks, mereka juga harus berlatih menggabungkan dan 

mengintegrasikan mereka untuk mengembangkan kefasihan dan 

otomatisasi yang lebih besar. Siswa juga harus belajar kapan dan 

bagaimana menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka belajar. 

Sebagai guru, penting bagi kita mengembangkan kesadaran pada elemen 

penguasaan  ini sehingga dapat membantu siswa belajar lebih efektif. 

5. Praktek yang mengarah pada tujuan ditambah dengan umpan balik yang 

ditargetkan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Belajar dan kinerja sebaiknya dikembangkan ketika siswa terlibat dalam 

praktek yang berfokus pada tujuan atau kriteria tertentu, tingkat 

tantangan yang tepat, dengan kuantitas dan frekuensi yang cukup untuk 

memenuhi kriteria kinerja. Praktek harus dibarengi dengan umpan balik 

yang secara eksplisit berkomunikasi tentang beberapa aspek kinerja 

siswa yang relatif pada kriteria targer spesifik, menyediakan informasi 

untuk membantu kemajuan siswa dalam memenuhi kriteria tersebut, dan 

diberikan pada waktu dan frekuensi yang memungkinkan informasi 

tersebut dapat berguna. 
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6. Tingkat perkembangan siswa saat ini berinteraksi dengan iklim sosial, 

emosional, dan intelektual dalam mempengaruhi belajar. 

Siswa bukan hanya makhluk  intelektual tapi juga makhluk sosial dan 

emosional, dan mereka masih mengembangkan berbagai keterampilan 

intelektual, sosial, dan emosional. Sementara kita tidak bisa 

mengendalikan proses perkembangan, kita dapat membentuk aspek 

intelektual, sosial, emosional, dan fisik dari iklim kelas dalam 

mengembangkan cara yang tepat. Bahkan, banyak penelitian telah 

menunjukkan bahwa iklim yang kita ciptakan memiliki implikasi bagi 

siswa. Iklim negatif dapat menghambat pembelajaran dan kinerja, tetapi 

iklim positif dapat memberikan energi bagi siswa untuk belajar. 

7. Untuk menjadi pembelajar mandiri, siswa harus belajar untuk memantau 

dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk belajar. 

Peserta didik dapat terlibat dalam berbagai proses metakognitif untuk 

memonitor, mengontrol dan menilai tugas belajar mereka,  mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, merencanakan pendekatan yang 

mereka gunakan, menerapkan dan memantau berbagai strategi, serta 

merefleksikan sejauh mana pendekatan mereka saat bekerja. Sayangnya, 

siswa cenderung untuk tidak terlibat dalam proses ini secara alami. 

Ketika siswa mengembangkan keterampilan untuk terlibat dalam proses-

proses tersebut, mereka hanya terbiasa dengan aktivitas intelektual yang 

tidak hanya meningkatkan kinerja mereka, tetapi juga efektivitas mereka 
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sebagai peserta didik. 

2.1.3 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Sagala, (2011: 61) adalah  suatu  

proses  dimana  lingkungan  seseorang  secara  disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi -

kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 

Definisi di atas mengandung makna bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan  belajar. Pembelajaran merupakan  bantuan  yang  diberikan  

pendidik  agar  dapat  terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat , serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Definisi tersebut di 

atas juga mengandung  arti  bahwa pembelajara adalah kegiatan yang dengan 

sengaja  dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu 

kemampuan dan nilai yang baru.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa bahwa 

pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, 

yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana 

perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif  lama. 
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Proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran mempunyai 

dua karakteristik, yaitu 1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses 

mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar 

mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses 

berpikir; 2) dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan 

proses tanya-jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan 

berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang 

mereka konstruksi sendiri (Sagala, 2011:61). 

Para ahli psikologi dari berbagai aliran telah mengembangkan berbagai teori 

tentang belajar dari perspektif mereka masing. Meski semua teori 

pembelajaran mengisyaratkan perlunya perubahan untuk menjawab tantangan 

modern dalam dunia pendidikan, namun terdapat dua kelompok besar yang 

memiliki perbedaan pandangan yang radikal tentang strategi bagaimana 

mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kelompok pertama adalah penganut 

Objektivisme yang didasarkan pada teori belajar Behavioris dan cabang-

cabang aliran Kognitif. Kelompok lainnya adalah penganut Konstruktivisme 

yang berevolusi dari cabang lain dari pemikiran dalam teori belajar kognitif. 
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dan cabang-cabang teori belajar pengolahan informasi dari teori belajar 

kognitif (Roblyer & Doering, 2010:34). Perbedaan di antara keduanya 

terletak dasar epistimologi dan keyakinan tentang hakikat pengetahuan 

manusia serta bagaimana mengembangkannya. Objektivis berpandangan 

bahwa pengetahuan berada terpisah luar pikiran manusia, dan belajar terjadi 

ketika pengetahuan ini ditransmisikan kepada orang-orang dan mereka 

menyimpannya dalam pikiran. Sementara konstruktivis menyatakan bahwa 

manusia membangun semua pengetahuan dalam pikiran mereka dengan 

berpartisipasi pada pengalaman tertentu. Belajar terjadi melalui proses di 

mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-

gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah 

dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. 

Perbedaan pandangan antara dua kelompok tersebut digambarkan Roblyer & 

Doering dalam tabel-tabel berikut: 

Tabel 2.1 Pandangan Objektivisme tentang konsep belajar dan implikasinya 

dalam pembelajaran (Diadaptasi dari Robblyer & Doering:2010:39) 

Teori Belajar Konsepsi Belajar Implikasi Pembelajaran 

Teori 

Behaviorisme 

Belajar sebagai proses 

perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respons  

Pembelajaran harus memberikan 

rangsangan yang tepat dan penguatan 

untuk mencapai respon belajar yang 

diinginkan.  

Teori 

Behavioral 

Kognitivisme 

Bahwa belajar adalah dibentuk 

oleh urutan peristiwa 

pembelajaran yang sesuai untuk 

jenis pembelajaran. 

Kegiatan instruksional harus 

menyediakan peristiwa-peristiwa 

untuk mendukung jenis pembelajaran,  

Teori 

Pendekatan 

Belajar yang paling efisien bila 

didukung oleh sistem instruksi 

dan suatu sistem belajar yang 

pembelajaran harus terstruktur dan 

berurutan, dan kemajuan siswa harus 

terus dipantau melalui sistem 
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System dirancang dengan baik dan 

lengkap berisi tujuan, kegiatan 

belajar, dan penilaian  

pembelajaran.  

Tabel 2.2 Pandangan Konstruktivisme tentang konsep belajar dan 

implikasinya dalam pembelajaran (Diadaptasi dari Robblyer & 

Doering,2010:42) 

Teori Belajar Konsepsi Belajar Implikasi Pembelajaran 

Teori Sosial 

Aktivisme 

Belajar memerlukan interaksi 

sosial antara siswa pada masalah 

dan isu-isu yang berkaitan 

langsung dengan mereka  

Pembelajaran harus menekankan pada 

kegiatan kolaboratif dan koneksi pada 

dunia nyata.  

Teori Scaffolding Belajar yang terbaik adalah bila 

siswa mendapatkan bantuan dari 

para ahli untuk mengembangkan 

apa yang telah mereka ketahui 

dan latar belakang siswa 

membentuk cara mereka belajar  

Pembelajaran harus disesuaikan 

dengan kebutuhan individu dan 

pilihan setiap siswa.  

Teori 

Perkembangan 

Kognitif 

Kemampuan belajar anak 

berbeda sesuai dengan tahap 

perkembangan mereka dan 

kemajuan anak-anak melalui 

tahap melalui eksplorasi 

lingkungan mereka  

Pembelajaran harus disesuaikan 

dengan tahap perkembangan siswa 

dan harus memberikan kesempatan 

untuk mereka bereksplorasi.  

Teori Discovery 

Learning 

Anak-anak memahami dan 

mengingat konsep-konsep yang 

lebih baik ketika mereka 

menemukan konsep diri mereka 

sendiri melalui eksplorasi  

Siswa harus diberikan kesempatan 

untuk bereksplorasi dan melakukan 

penemuan diri secara terstruktur.  

 

Berdasarkan teori-teori belajar di atas, dan bagaimana implikasinya dalam 

pembelajaran, terdapat beberapa teori belajar yang mendukung penggunaan 

cooperative learning, yaitu: 

a. Teori Sosial Aktivisme  

Tokoh utama pencetus teori sosial aktivisme ini adalah John Dewey 

(1859-1952) penganut paham pragmatism yang dikenal sebagai seorang 
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seorang tokoh filsafat kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan 

di Amerika. Menurut Dewey dalam Roblyer & Doering (2010:39), 

learning is individual  growth that comes about through schools . Menurut 

Dewey, sekolah adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang 

mempunyai maksud dan tujuan untuk membangkitkan sikap hidup 

demokratis dan untuk memperkembangkannya. Hal ini harus dilakukan 

dengan berpangkal pada pengalaman –pengalaman anak. Harus diakui 

bahwa tidak semua pengalaman berfaedah, oleh karena itu sekolah harus 

memberikan “bahan pelajaran” sebagai pengalaman-pengalaman yang 

bermanfaat bagi masa depan anak sekaligus juga anak dapat 

mengalaminya sendiri. Sehingga anak didik dapat menyelidiki, menyaring, 

dan pengatur pengalaman tadi. Dewey juga meyakini bahwa 

pengkondisian lingkungan belajar merupakan bagian penting dari 

membangun pengetahuan itu sendiri (Tomey, 2008:50). 

Implikasi dari teori  sosial aktivisme yang memandang bahwa memerlukan 

interaksi sosial antara siswa pada masalah dan isu-isu yang berkaitan 

langsung dengan mereka adalah bahwa pembelajaran harus menekankan 

pada kegiatan kolaboratif dan koneksi pada dunia nyata. (Roblyer & 

Doering, 2010:36). 

b. Teori Scaffolding  

Teori scaffolding dicetuskan oleh Lev Vygotsky(1962-1978) adalah 

seorang psikolog berkebangsaan Rusia, lahir pada tahun 1896 dan wafat 

pada tahun 1934. Tulisan-tulasannya sangat berpengaruh didunia dan 
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menjadi demikian terkenal dan penting peranannya dalam dunia psikologi 

karena teori-teori, metode-metode dan bidang-bidang penelitian yang di 

kembangkannya sangat orisinil, tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang 

sudah terlebih dulu di temukan orang lain. Menurut Vygotsky, learning is 

cognitive development shaped by individual differences and influence of 

culture (Roblyer & Doering, 2010:36). Vygotsky juga mengemukakan 

bahwa Adults support learning through scaffolding or helping children 

built on what they already know. Dengan demikian scaffolding merupakan 

bentuk bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada memberikan 

kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap – tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang 

semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan 

yang diberikan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan 

masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan si anak dapat mandiri. 

 
Vygotsky juga mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan 

proksimal (zone of proximal development). Menurutnya perkembangan 

kemampuan seorang anak dapat dibedakan ke dalam dua tingkat yaitu 

perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat 

perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan 

tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut 

sebagai kemampuan intramental. Sedangkan tingkat perkembangan 

potensial tampak dari kemampuan seorang anak untuk menyelesaikan 
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tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang 

dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih 

kompeten. Ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara 

keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan 

potensial ini disebut zona perkembangan proksimal.  

Implikasi dari teori scaffolding yang memandang bahwa Belajar yang 

terbaik adalah bila siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk 

mengembangkan apa yang telah mereka ketahui dan latar belakang siswa 

membentuk cara mereka belajar adalah bahwa pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan individu dan pilihan setiap siswa. (Roblyer 

& Doering, 2010:36) 

c. Teori Discovery Learning 

Teori Discovery Learning dicetuskan oleh Jerome S.Bruner, seorang ahli 

psikologi (1915) dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang 

mempelopori aliran psikologi kognitif dengan memberi dorongan  agar 

pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan 

berfikir. Menurut Bruner Anak-anak memahami dan mengingat konsep-

konsep yang lebih baik ketika mereka menemukan konsep diri mereka 

sendiri melalui eksplorasi (Roblyer & Doering, 2010:36). 

Dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh 

kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Bruner menyebutkan bahwa 

proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep,  teori, aturan, 

atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia temui dalam 

kehidupannya. Menurut Bruner dalam Jordan Carlile & Stack 2008:58), 

“individual-making occurs within a broader context and culture. Culture 

provides a framework and an environment, enabling learners to make 

predict,ions about what will happen in the future”.  

Brunner mengemukakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi 

melalui tiga tahap yang ditentukan dengan cara melihat lingkungan, yaitu 

enactive, iconic, dan symbolic. 

1) Tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya 

untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami 

dunia sekitarnya anak mengggunakan pengetahuan motorik. Misalnya 

melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya.  

2) Tahap ikonik, sesorang memahami objek-objek atau dunianya melalui 

gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami 

dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) 

dan perbandingan (komparasi).  

3) Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya 

berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar 

melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. 
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Implikasi teori discovery learning yang memandang bahwa anak-anak 

memahami dan mengingat konsep-konsep yang lebih baik ketika mereka 

menemukan konsep diri mereka sendiri melalui eksplorasi adalah bahwa 

siswa harus diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan melakukan 

penemuan diri secara terstruktur. (Roblyer & Doering, 2010:36). 

2.2 Pembelajaran Kooperatif 

Berbeda dengan model yang lebih berpusat pada guru di mana guru harus 

mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk menjaga siswa untuk tetap 

termotivasi untuk tetap berada tempat duduk mereka dalam aktivitas belajar, 

pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk bergerak dan berinteraksi 

satu sama lain. Teori pembelajaran kooperatif menegaskan bahwa siswa 

belajar terbaik ketika mereka bekerja bersama-sama, ketika mereka saling 

mendorong dan mengajari satu sama lain, dan ketika mereka harus 

bertanggung jawab secara individu untuk pekerjaan mereka.  

Slavin, salah seorang pencetus model pembelajaran kooperatif percaya bahwa 

fokus kelompok pada pembelajaran kooperatif dapat mengubah norma-norma 

dalam budaya anak muda dan membuat prestasi tinggi dalam tugas-tugas 

belajar akademis lebih dapat diterima. Menurut Slavin (1991 : 8), ” teams 

could work in the classroom, and a long tradition of research in social  

psychology has shown that people working for a cooperative goal come to 

encourage one another to do their best, to help one another do well, and to 

like and respect one another”.   
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Slavin (2005: 2) merumuskan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 

Cooperative learning refers to a variety of teaching methods in which 

students work in small groups to help one another learn academic 

content. In cooperative classrooms, students are expected to help each 

other, to discuss and argue with each other, to assess each other‟s 

current knowledge and fill in gaps in each other understands. 

Cooperative work rarely replaces teacher instruction, but rather 

replaces individual seat work, individual study, and individual drill. 

When properly organized, students in cooperative groups work with 

each other to make certain that everyone in the group has mastered the 

concepts being taught. 

 

Definisi senada dikemukan Arend and Kilcher (2010:306) bahwa: 

“Cooperative learning is a teaching model or strategy that is characterized 

by cooperative task, goal, and reward structures, and requires students to be 

actively engaged in discussion, debate, tutoring, and teamwork”. Sementara 

itu menurut Jolliffe, W. (2007:2): we could say in essence cooperative 

learning requires pupils to work together in small groups to support each 

other to improve their own learning and that of others”. Kemudian menurut 

Frey, Fisher dan Everlove (2009: 14),  “cooperative learning as an 

instructional arrangement that allows two to six students the opportunity to 

work together on a shared task in order to jointly construct their knowledge 

and understanding of the content”.. 

Definisi-definisi di atas menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif 

mengacu kepada metode pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok 

kecil untuk saling membantu mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas 

kooperatif siswa diharapkan untuk saling membantu, berdiskusi, berdebat, 

saling menilai pengetahuan terbaru dan saling mengisi kelemahan dalam 



29 

pemahaman masing-masing. Dalam pembelajaran kooperatif dua sampai 

enam orang siswa membentuk kelompok dan bekerja sama menyelesaikan 

tugas dan bersama-sama membangun pengetahuan dan pemahaman tentang 

materi pelajaran, dengan kata lain, pembelajaran kooperatif memfasilitasi 

pembentukan kelompok-kelompok dalam kegiatan pembelajaran agar siswa 

dapat berdiskusi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka untuk 

memecahkan masalah-masalah yang diberikan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif sangat disarankan dalam 

pembelajaran sehubungan dengan krisis yang terjadi dalam dunia pendidikan 

terkait terjadinya kesenjangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, 

urbanisasi, migrasi, serta perbedaan-perbedaan sosial, budaya dan teknologi. 

Jolliffe, W. (2007:2) mengidentifikasi terdapat empat krisis utama yang 

dihadapi guru yaitu: 1) Krisis hasil belajar dibandingkan dengan negara-

negara lain, 2) krisis kesenjangan hasil belajar yang disebabkan oleh oleh 

kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya, 3) krisis hubungan antar ras yang 

disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial, serta 4) krisis 

keterampilan sosial yang terjadi akibat terjadinya pergeseran karakter dan 

budaya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu bidang yang 

paling banyak diteliti dalam penelitian-penelitian pendidikan telah terbukti  

menunjukkan beberapa keuntungan. Jolliffe, W. (2007:3) mengidentifikasi 3 

(tiga) kategori utama keuntungan belajar secara kooperatif, yaitu peningkatan 
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hasil belajar, hubungan interpersonal, dan kesehatan psikologi dan 

kompetensi sosial.  

1) Peningkatan hasil belajar ditunjukkan melalui: 1) meningkatnya 

produktivitas, peluang proses yang lebih tinggi (level pemahaman  yang 

lebih tinggi, dan meningkatnya frekuensi dalam menemukan ide-ide dan 

solusi-solusi baru), 3) transfer belajar yang lebih besar dari satu situasi ke 

situasi yang lain, 4) waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas, 

serta 5) meningkatnya keterampilan menyelesaikan masalah  

2) Peningkatan dalam hubungan interpersonal ditunjukkan melalui: 1) 

mendukung peningkatan kepedulian dan komitmen hubungan, 2) 

memantap-kan dan menjaga persahabatan antar siswa, 3) meningkatnya 

rasa saling memiliki dan saling dukung antar siswa, dan 4) meningkatnya 

moralitas siswa 

3) Peningkatan dalam kesehatan psikologi dan kompetensi sosial termasuk di 

dalamnya: 1) peningkatan motivasi belajar, 2) peningkatan kesempatan, 3) 

peningkatan rasa percaya diri, 4) mendukung rasa berbagi untuk 

menyelesaikan masalah, dan 5 meningkatkan kemampuan untuk mengatasi 

masalah perbedaan dan stess. 

Di samping beberapa keuntungan di atas, model pembelajaran kooperatif 

sebagai suatu strategi pembelajaran memiliki keuntungan-keuntungan lain, 

yaitu : (1) siswa tidak terlalu tergantung pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi 

dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain, (2) siswa dapat 
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mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-

kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain, (3) 

membantu siswa untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan, (4) membantu 

memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar, 

(5) merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 

akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga 

diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan 

keterampilan memanagement waktu, dan sikap positif terhadap sekolah, (6) 

dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik.  Siswa dapat berpraktik 

memecahkan masalah tanpa rasa takut membuat kesalahan, karena keputusan 

yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya, (7) meningkatkan 

kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak 

menjadi nyata, (8) interaksi selama kooperatif berlangsung dapat 

meningkatkan motivasi dan memberikan ransangan untuk berpikir.  Hal ini 

berguna untuk proses pendidikan jangka panjang  (Sanjaya, 2007 : 247 – 

248). 

Uraian di atas menjelasan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

keuntungan, di mana para siswa siswa dapat saling menolong, menilai 

pengetahuan mereka satu sama lain, dan mengisi celah dengan pemahaman 

masing-masing. Pembelajaran kooperatif disusun sebagai usaha untuk 

meningkatkan partisipasi, memfasilitasi dengan pengalaman sikap 
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kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama. 

Peran guru dalam pembelajaran kooperatif adalah fasilitator, pelatih, dan 

pemandu. Guru menyiapkan materi bagi siswa untuk digunakan, campur 

tangan guru hanya dilakukan ketika kelompok-kelompok memerlukan 

bantuan, dan memastikan akuntabilitas baik individu dan kelompok.  

Tanggung jawab utama guru dalam pembelajaran kooperatif adalah 

membangun lingkungan sosial kooperatif dan struktur yang akan membantu 

siswa belajar keterampilan sosial dan kerja sama tim serta keterampilan 

untuk memecahkan masalah dan konflik (Arends & Kilcher, 2010:307).  

Dengan demikian, pada pembelajaran kooperatif siswa aktif dalam 

pembelajaran dan diharuskan untuk terlibat penuh dalam kerja 

kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu 

sebagai siswa maupun sebagai guru (tutor sebaya).  Tutor sebaya dikenal 

dengan pembelajaran teman sebaya atau antar siswa. Hal ini bisa terjadi 

ketika siswa yang lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan 

kemudian membantu siswa yang kurang mampu. Dengan bekerja secara 

kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan 

mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang 

akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

Menurut Arends & Kilcher (2010: 310) model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan yaitu: 
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1) Prestasi akademik. 

Belajar kooperatif sangat menguntungkan baik bagi siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi maupun rendah. Siswa berkemampuan tinggi dapat 

menjadi tutor bagi siswa yang berkemampuan rendah. Dalam proses ini siswa 

berkemampuan lebih tinggi secara akademis mendapatkan keuntungan, 

karena pengetahuannya dapat lebih mendalam. 

2) Penerimaan dan keanekaragaman. 

Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi siswa dari latar belakang dan 

kondisi sosial, untuk bekerja saling bergantung pada tugas-tugas rutin, dan 

melalui struktur penghargaan serta dapat belajar menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Belajar kooperatif  bertujuan mengajarkan pada siswa keterampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Ini adalah keterampilan yang penting yang harus 

dimiliki dalam suatu masyarakat. 

Lie (2010 : 31 – 35) mengemukakan ada lima unsur pembelajaran kooperatif, 

yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan 

mereka. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama.  Jika tugas 
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dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

kooperatif, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan 

yang terbaik. 

3. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi.  Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar 

untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota.  Hasil 

pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran satu 

kepala saja. 

4. Komunikasi antar anggota 

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan 

berbagai keterampilan berkomunikasi.  Sebelum menugaskan siswa dalam 

kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi.  Tidak 

setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara.  

Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengemukakan pendapat. 

5. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerjasama secara lebih efektif.  Waktu evaluasi ini 

tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan 

selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajar terlibat dalam 
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kegiatan pembelajaran kooperatif. 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (2005: 10) yaitu penghargaan 

kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk 

berhasil. 

a. Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika 

kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan 

kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok 

dalam menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling 

membantu, dan saling peduli. 

b. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 

anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitik beratkan pada 

aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap 

untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan 

teman sekelompoknya. 

c. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari 

yang terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik 
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yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh 

kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya.  

Urutan langkah-langkah prilaku guru menurut model pembelajaran kooperatif 

yang diuraikan oleh Arends & Kilcher (2010: 307) adalah sebagaimana 

terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif. 

Fase Prilaku Guru 

Fase 1: 

Mengklarifikasi tujuan 

danestablishing set 

Guru menjelaskan tujuan-tujuan pelajaran 

danestablishing set. 

Fase 2: 

Mempresentasikan informasi 

Guru mempresentasikan informasi kepada siswa 

secara verbal atau dengan teks. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa 

kedalam tim-tim belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa tata cara membentuk 

tim-tim belajar dan membantu kelompok untuk 

melakukan transisi yang efisien. 

Fase 4: 

Membantu kerja-tim dan belajar 

Guru membantu tim-tim belajar selama mereka 

mengerjakan tugas. 

Fase 5: 

Menguji berbagai materi 

Guru menguji pengetahuan siswa tentang berbagai 

materi belajar atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil-hasil kerjanya. 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan 

Guru memberi penghargaan hasil belajar siswa baik 

itu hasil belajar individu maupun kelompok. 

 

Mengacu pada tabel di atas, pembelajaran kooperatif dimulai dengan guru 

menjelaskan tujuan  pelajaran dan memastikan siswa siap untuk belajar. Ini 

adalah fase penting dari model pembelajaran kooperatif, terutama jika siswa 

telah memiliki sedikit pengalaman dengan pembelajaran kooperatif.   

Berikutnya, guru menyampaikan informasi yang terkait dengan topik 

pelajaran. Kadang-kadang presentasi verbal dilakukan meski yang paling 
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sering adalah guru memberikan siswa dengan materi pembelajaran 

tercetak. Siswa kemudian disusun dalam tim belajar dan diminta untuk 

mempelajari materi pembelajaran yang disediakan untuk mereka. Dalam 

beberapa pendekatan bahan ini cukup sederhana; siswa kemudian diwajibkan 

untuk mencari bahan di perpustakaan, di Internet, atau dari sumber 

lainnya. Setelah siswa menyelesaikan kegiatan belajar atau investigasi 

mereka, siswa menyajikan apa yang telah mereka pelajari dan hasil pekerjaan 

mereka dinilai. Dalam beberapa pendekatan, guru melakukan tes untuk 

mengetahui apa yang telah mereka pelajari. Akhirnya, kelompok terlibat 

dalam refleksi dan penguatan. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran kooperatif 

menghasilkan hasil belajar yang lebih tinggi, hubungan yang lebih positif dan 

penyesuaian psikologis yang lebih baik daripada suasana belajar yang penuh 

dengan persaingan dan memisah-misahkan siswa (Johnson & Johnson dalam 

Lie, 2010 : 7). Pernyataan ini didukung Slavin et al.  (1985) dalam Arends & 

Kilcher (2010:310) yang melaporkan tingkat signifikan lebih tinggi dari 

pencapaian dalam seni bahasa dan matematika ketika mereka dibandingkan 

siswa di sebuah sekolah dasar yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

dengan rekan-rekan mereka di kelas lain yang menggunakan pendekatan 

konvensional. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, pembelajaran 

kooperatif layak untuk didukung penggunaannya terutama untuk 

meningkatkan hasil belajar, membangun lingkungan sosial yang kooperatif 

dan struktur yang akan membantu siswa belajar keterampilan sosial dan kerja 
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sama tim serta keterampilan untuk memecahkan masalah dan konflik  

2.2.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Model  pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan dan 

diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas pada 

tahun 1997, dan kemudian diadaptasi oleh Robert E Slavin dan teman-teman 

di Universitas John Hopkins 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. 

Menurut Arends & Kilcher (2010: 316) bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif  Jigsaw: 

“Students start out in heterogeneous home or base teams comprised of 

four or five members. Members number off and then move to expert 

groups. Each expert group learns a different part or aspect of the 

assigned topic. They read and discuss learning materials provided by 

the teacher and help each other learn about their assigned topic. They 

also decide how best to present the material to others when their home 

teams reconvene. Each member of the team teaches their part to other 

home team members. Following home team meetings and discussions, 

students are tested independently on the material”. 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam pembelajaran tipe Jigsaw 

siswa mulai di kelompok heterogenatau kelompok asal yangterdiri dari empat 



39 

atau lima anggota. Nomor anggota yang sama dari tiap kelompokkemudian 

pindah ke kelompok ahli. Setiap kelompok ahli belajar bagian yang berbeda 

atau aspek dari topik yang ditugaskan. Mereka membaca dan mendiskusikan 

materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dan saling membantu belajar 

tentang topik yang ditugaskan kepada mereka. Mereka juga memutuskan cara 

terbaik untuk menyajikan materi kepada orang lain ketika tim berkumpul 

kembali ke kelompok asal mereka. Setiap anggota kelompok mengajarkan 

bagian mereka kepada anggota kelompok asal lainnya. Setelah 

pertemuan asal dan diskusi, siswa diuji secara independen dengan 

materi tersebut. 

Arends & Kilcher (2010: 3011) menjelaskan bahwa dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa-siswanya ditempatkan dalam tim 

yang heterogen yang beranggotakan lima sampai enam orang dan materi 

disajikan kepada siswa dalam bentuk teks, dan setiap siswa 

bertanggungjawab untuk mempelajari salah satu materi yang kemudian para 

anggota dari tim yang berbeda bertemu untuk belajar dan saling membantu 

dalam membicarakan materi yang sama (kelompok ahli), kelompok ahli 

tersebut kembali ke tim asalnya.  

Robert E Slavin (2005: 122) menjelaskan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw sebagai berikut: 

In Jigsaw, students work in heterogeneous teams, The students are 

assigned chapters or other units to read, and are given “expert sheets” 

that contain different topics for each team member to focus on when 

reading. When every one has finished reading, students from different 
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teams with the same topic meet in an “expert group” to discuss their 

topic for about thirty minutes. The experts then return to their teams 

and take turns teaching their teammates about their topic. Finally 

students take assessments that cover all the topics, and the quiz scores 

become team scores. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  

para siswa bekerja dalam tim yang heterogen. Para siswa tersebut diberikan 

tugas untuk membaca beberapa bab atau unit dan diberikan lembar ahli yang 

terdiri atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian 

masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua anak 

selesai membaca, siswa-siswa dari tim yang berbeda yang mempunyai fokus 

topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik 

mereka sekitar 30 menit. Para ahli tersebut kemudian kembali kepada tim 

mereka dan secara bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik 

mereka. Yang terakhir adalah para siswa menerima penilaian yang mencakup 

seluruh topik, dan skor kuis akan menjadi skor tim. Penskoran pada tipe 

Jigsaw sama dengan penskoran pada tipe STAD. Menurut Borich (2007: 389) 

menyatakan: 

“In the cooperative learning activity called Jigsaw, you assign students 

to 4 to 6 member teams to work on an academic task broken into 

several subtask, depending on the number of group. you assign students 

to teams and then assign a unique responsibility to teach team 

member”. 

Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, guru menetapkan siswa 

untuk 4-6 anggota tim untuk bekerja pada tugas akademik dibagi menjadi 

beberapa subtask, tergantung pada jumlah kelompok. Guru menetapkan siswa 



41 

untuk tim dan kemudian menetapkan tanggung jawab yang unik untuk 

mengajar anggota tim. 

Dijelaskan juga dalam Persky & Pollack (2009: 1) bahwa: 

“In the Jigsaw approach, which is framed around a given topic, 

learners are divided into small groups with each group member 

responsible for learning a part of the overall „„puzzle.‟‟ Students then 

learn about their part of the puzzle by meeting with other students who 

have identical parts of the puzzle”.  

Lebih lanjut diuraikan Persky & Pollack (2009: 1) menguraikan bahwa: 

“The Jigsaw approach was used to provide students with individual 

accountability as they had to teach other members of their group what 

they learned while researching a problem”.  

Berdasarkan keterangan di atas pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dibingkai sekitar suatu topik tertentu, peserta didik dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil dengan masing-masing anggota kelompok yang bertanggung 

jawab untuk mempelajari bagian dari keseluruhan teka-teki'. Siswa kemudian 

belajar tentang bagian mereka dari teka-teki dengan bertemu dengan siswa 

yang lain yang memiliki bagian-bagian teka-teki yang lain.Pendekatan 

Jigsaw digunakan untuk memberikan para siswa dengan akuntabilitas 

individu karena mereka harus mengajar anggota lain dari kelompok mereka 

apa yang mereka pelajari saat meneliti masalah 

Menurut Weidman & Bishop (2009: 52-53), pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw terdiri dari langkah-langkah dasar berikut:  

Setiap siswa dalam sebuah kelompok "rumah" menerima subtopik; 

Subtopik ahli dari masing-masing kelompok bertemu dalam grup "ahli" 
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untuk bekerja sama dalam subtopik mereka; Para ahli kembali ke 

kelompok asal mereka untuk mengajarkan subtopik mereka kepada 

anggota lain; Setiap siswa mengalami penilaian peserta pada semua 

subtopik 

Slavin (1991: 51-54) menguraikan langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw yang terdiri atas menyiapkan bahan, menetapkan 

bahan, dan kegiatan pembelajaran berikut: 

1) Menyiapkan Bahan 

Sebelum dimulai, buat Lembar Ahli dan kuis untuk setiap unit materi. 

Membuat materi untuk pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

Langkah 1 :  Pilih beberapa bab, cerita, atau unit lain, masing-masing 

materi meliputi unit untuk dua-tiga hari. Jika siswa 

direncanakan akan membaca di kelas, materi yang dipilih 

sebaiknya tidak lebih dari setengah jam, namun jika membaca 

dilakukan rumah, pilihan bisa lebih lama. 

Langkah 2 :  Buat Lembar Ahli (Expert Sheet) untuk setiap unit.  ini untuk 

memberitahu siswa tentang ke mana mereka harus 

berkonsentrasi pada saat mereka membaca dan dengan 

kelompok ahli mana mereka akan bekerja sama.  

Sebisa mungkin, topik harus mencakup tema yang muncul di 

seluruh bab bukan masalah yang hanya muncul 

sekali. Sebagai contoh, jika kelas membaca Tom 

Sawyer, topik yang baik mungkin "Bagaimana Tom perasaan 
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Tom tentang komunitasnya? "(Muncul di seluruh buku). 

Berbeda dengan "Apa yang terjadi dengan Tom dan Huck 

Finn ketika mereka melarikan diri? "(Siswa bisa belajar 

dengan hanya membaca satu bagian dari buku).  

Langkah 3 :  Membuat kuis untuk setiap unit.  kuis harus terdiri dari 

setidaknya delapan pertanyaan (dua untuk setiap topik) atau 

kelipatan empat (misalnya, dua belas, enam belas, atau dua 

puluh) sehingga ada jumlah yang sama dari pertanyaan untuk 

setiap topik. Pertanyaan-pertanyaan harus memerlukan 

pemahaman yang cukup karena siswa akan memiliki cukup 

waktu untuk mendiskusikan topik mereka secara mendalam, 

dan pertanyaan mudah akan gagal untuk menantang orang-

orang yang telah melakukan persiapan yang baik.  

Semua siswa harus menjawab semua pertanyaan. Kuis tidak 

boleh mengambil waktu lebih 10 menit. Guru mungkin ingin 

menggunakan kegiatan selain kuis atau di samping kuis 

sebagai kesempatan bagi anggota tim untuk menunjukkan 

pembelajaran mereka misalnya, laporan lisan, laporan tertulis, 

atau berupa sebuah proyek. 

Langkah 4 :  Gunakan garis besar diskusi (opsional). Garis besar diskusi 

untuk setiap topik dapat membantu memandu diskusi pada 

kelompok ahli. Garis besasr diskusi ini harus memuat daftar 
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poin-poin yang perlu dipertimbangkan siswa dalam 

pembahasan topik mereka.  

2) Menetapkan Tim 

Sebuah tim Jigsaw terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili populasi 

kelas dalam hal jenis kelamin, ras atau etnis, dan kinerja. Langkah-langkah 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

Langkah 1 : Buat salinan Lembar Ringkasan Tim (Team Summary Sheet) 

dan Lembar Skor Permainan(Game Score Sheet). Sebelum 

menetapkan siswa dalam tim, membuat satu salinan dari 

Lembar Ringkasan Tim  untuk setiap empat siswa di kelas dan 

satu salinan Lembar Skor Permainan setiap Tim untuk setiap 

tiga minggu. 

Langkah 2 :  Lakukan Pemeringkatan siswa. Pada selembar kertas, lakukan 

pemeringkatan siswa peringkat di kelas dari yang tertinggi 

sampai terendah terkait kinerja mereka. Gunakan informasi 

apa pun yang tersedia: nilai tes, nilai raport, atau penilaian 

guru. Jika sulit, lakukan yang terbaik yang guru bisa lakukan. 

Langkah 3 :  Tentukan jumlah tim. Setiap tim harus memiliki empat 

anggota jika memungkinkan. Bagilah jumlah siswa di kelas 

dengan empat orang siswa setiap timnya.  Misalnya, jika kelas 

memiliki 32 siswa makan akan didapatkan delapan tim. Jika 

pembagian tidak merata, sisanya akan dimasukkan ke dalam 
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masing-masing sehingga mungkin ada satu, dua, atau tiga tim 

yang terdiri dari lima anggota. Misalnya, kelas yang memiliki 

30 siswa akan! memiliki tujuh tim. Lima tim masing-masing 

memiliki empat anggota dan dua tim memiliki lima anggota. 

Langkah 4 :  Menetapkan tim. Pertama, seimbangkan tim 

berdasarkan kinerja: Setiap tim harus terdiri dari siswa yang 

kisaran level kinerjanya dari berkisar dari rendah, sedang ke 

tinggi; dan level rata-rata kinerja semua tim di kelas harus 

kira-kira sama. Dengan demikian siswa dengan tingkat kinerja 

yang berbeda akan dapat mengajari satu sama lain; dan tidak 

ada tim tunggal akan memiliki keuntungan dalam hal kinerja 

akademik. 

Langkah 5 :  Isi nama-nama siswa pada Lembar Ringkasan Tim, biarkan 

nama tim kosong, setelah menetapkan semua siswa ke dalam 

tim. Jika ada enam tim atau lebih, bagi mereka menjadi dua 

liga.  

3) Tentukan skor dasar awal  

Selain menetapkan siswa dalam tim, guru perlu menentukan peringkat siswa 

berdasarkan kinerja terdahulu mereka dan menentukan skor dasar awal untuk 

setiap siswa. Skor dasar adalah skor minimum yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa mengacu pada daftar peringkat siswa dibuat pada Langkah 2 

menugaskan siswa untuk tim: Jika kelas memiliki 25 atau lebih siswa, 
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berikan tiga siswa skor dasar awal 20; tiga berikutnya, 19; tiga berikutnya, 

18; dan seterusnya. Tempatkan nilai dasar pada Lembar Skor Kuis. Jika kelas 

memiliki 24 atau lebih sedikit siswa, berikan dua siswa pertama skor dasar 

awal 20; dua berikutnya, 19; dan sebagainya. Perhatikan bahwa nilai dasar 

ini hanya nilai awal; mereka akan dimodifikasi untuk mencerminkan nilai 

siswa yang sebenarnya setelah setiap dua kuis. Ketika penyesuaian ini dibuat, 

skor dasar akhirnya akan ditetapkan sekitar 5 poin di bawah rata-rata skor 

terakhir kuis siswa. Jika ada siswa di bagian terbawah daftar yang menurut 

guru memiliki kesempatan yang kecil untuk mereka capai, skor dasar mereka 

harus ditetapkan sedikit lebih rendah menurut penilaian guru. . 

4) Kegiatan 

Jigsaw  terdiri dari siklus kegiatan pembelajaran yang teratur, yaitu: teks, 

berbicara, laporan tim, tes, dan pengakuan tim. 

1) Teks 

Waktu :  Satu-setengah sampai satu sesi kelas (atau 

tetapkan untuk pekerjaan rumah) 

Ide Utama :  Siswa menerima topik ahli dan membaca 

materi yang ditugaskan untuk mencari 

informasi tentang topik mereka. 

Bahan yang dibutuhkan : - Sebuah Lembar Ahli untuk setiap siswa, 

yang terdiri dari empat topik ahli 
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- Sebuah teks atau tugas bacaan lainnya 

yang topik ahli untuk setiap siswa 

didasarkan 

Beritahukan kepada siswa bahwa mereka akan bekerja dalam tim selama 

beberapa minggu, beritahu mereka bahwa mereka akan mempelajari 

topik yang berbeda dan mengajari tim mereka apa yang harus mereka 

pelajari, bahwa tim akan ditanya tentang semua topik dan tim dengan 

skor tertinggi akan diakui dalam buletin kelas. Minggu pertama Jigsaw 

akan menjadi yang paling sulit tapi pada minggu kedua sebagian besar 

siswa akan terbiasa dengan pola yang dijalankan. 

Distribusikan atau tetapkan teks atau bacaan lainnya. Bagikan Lembar 

Ahli pada setiap siswa kemudian umumkan tugas tim. Selanjutnya secara 

acak tetapkan siswa pada setiap tim untuk mengambil salah satu dari 

empat topik. 

Setelah siswa menerima tugas dan topik mereka tim, biarkan mereka 

membaca materi. Membaca juga dapat ditugaskan sebagai pekerjaan 

rumah. Siswa yang telah menyelesaikan bacaan sebelum yang lain dapat 

kembali dan membuat catatan-catatan. 

2) Berbicara 

Waktu :  Satu setengah periode kelas 

Ide utama :  Siswa dengan topik ahli yang sama 

mendiskusikannya dalam kelompok ahli. 
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Bahan yang dibutuhkan : - Lembar ahli dan teks untuk setiap siswa 

- (Pilihan) Garis besar diskusi untuk setiap 

topik. 

Mintalah seluruh siswa dengan  topik ahli  1 berkumpul di satu meja, 

semua siswa dengan Topik Ahli 2 meja yang lain, dan seterusnya.  Jika 

ada kelompok ahli memiliki lebih dari tujuh siswa (yaitu, jika kelas 

memiliki lebih dari 28 siswa), bagi kelompok ahli menjadi dua kelompok 

yang lebih kecil. 

Jika siswa menggunakan garis besar diskusi, distribusikan ke masing-

masing kelompok ahli. 

Tunjuk pemimpin diskusi untuk setiap kelompok. Pemimpin diskusi 

tidak harus menjadi siswa yang pintar, dan semua siswa harus memiliki 

kesempatan untuk memainkan peran itu pada waktu yang lain. Tugas 

pemimpin adalah memoderasi diskusi, memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok yang mengangkat tangan mereka dan mencoba untuk 

melihat bahwa semua orang berpartisipasi. 

Berikan kelompok ahli sekitar 20 menit untuk membahas topik itu. Siswa 

harus mencoba untuk mencari informasi tentang topik dalam teks-teks 

mereka dan berbagi informasi dengan kelompok. Anggota kelompok 

harus membuat catatan pada semua poin yang dibahas. 

Sementara kelompok ahli bekerja, guru harus berkeliling kelas, 

menghabiskan waktu dengan masing-masing kelompok secara 



49 

bergantian. Guru mungkin ingin menjawab pertanyaan dan 

menyelesaikan kesalahpahaman, tetapi guru tidak boleh mencoba untuk 

mengambil alih kepemimpinan kelompok yang merupakan tanggung 

jawab para pemimpin diskusi'. Guru mungkin perlu mengingatkan para 

pemimpin diskusi salah satu tugas mereka adalah untuk memastikan 

semua siswa berpartisipasi. 

3) Laporan tim 

Waktu : Satu setengah sesi kelas 

Ide Utama : Para ahli kembali ke tim mereka untuk 

mengajarkan topik pembahasan pada rekan 

satu tim mereka. 

Para ahli harus kembali ke tim mereka untuk mengajarkan topik 

pembahasan pada rekan satu tim mereka. Mereka harus menggunakan 

sekitar lima menit untuk meninjau segala sesuatu yang telah mereka 

pelajari tentang topik mereka dari membaca dan diskusi mereka dengan 

kelompok ahli. Jika dua siswa pada tim bersama Ahli Topik 1, mereka 

harus membuat presentasi bersama. . 

Tekankan bahwa siswa memiliki tanggung jawab untuk rekan satu tim 

mereka untuk menjadi guru yang baik serta pendengar yang baik. Guru 

dapat mengadakan diskusi seluruh kelas singkat setelah laporan tim 

selesai. 

4) Tes 
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Waktu : Satu setengah sesi kelas 

Ide Utama : Siswa mengerjakan kuis individu yang 

mencakup seluruh topik. 

Bahan yang dibutuhkan : Satu salinan kuis untuk setiap siswa 

Distribusikan kuis dan berikan siswa waktu yang cukup untuk 

mengerjakan menyelesaikannya. Pertukaran hasil kuis siswa dengan 

anggota tim lain untuk kemudian dinilai secara silang, atau kumpulkan 

kuis jika penilaian akan dilakukan olehmguru. Jika siswa yang 

melakukan penilaian, siswa yang menjadi penilai harus menuliskan nama 

mereka di bawah lembar jawaban yang dinilai. memiliki dam 

menempatkan nama mereka di bagian bawah kuis mereka 

diperiksa. Setelah pembelajaran selesai guru harus memastikan bahwa 

penilaian dilakukan dengan benar. 

5) Pengakuan tim  

Ide utama : menghitung skor tim berdasarkan 

peningkatan skor setiap individu dalam tim 

dan memberikan pengakuan kepada tim 

dengan skor tertinggi pada papan 

pengumuman kelas atau papan buletin. 

Pemberian skor pada Jigsaw sama dengan cara pemberian skor pada tipe 

STAD, termasuk skor dasar, poin perbaikan, dan prosedur pemberian 

skor tim.   
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Berdasarkan penjelasan diatas, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Membaca, para siswa 

menerima topik ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan 

informasi, 2) diskusi kelompok ahli, para siswa dengan keahlian yang sama 

bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. Kelompok 

ahli terdiri dari wakil-wakil dari kelompok asal. Untuk mendukung siswa 

diskusi dalam kelompok ahli pada setiap pertemuan menggunakan Lembar 

kerja Siswa (LKS) yang telah disusun sebanyak lima kegiatan tim ahli, setiap 

tim ahli mendapat kegiatan tim ahli yang berbeda untuk diselesaikan. Pada 

saat diskusi tim ahli berlangsung guru mengamati dan membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan.  Setelah menyelesaikan diskusi pada 

kelompok ahli, setiap anggota kelompok ahli kembali kekelompok asal untuk 

menjelaskan pada anggota kelompoknya, 3) laporan tim, para tim kembali 

kekelompok mereka masing-masing untuk mengajari topik-topik mereka 

kepada teman satu timnya, 4) tes, para siswa mengerjakan kuis-kuis 

individual yang mencakup semua topik, dan 5) penghargaan kelompok, 

masing-masing individu diberikan skor berdasarkan hasil kuis. 

2.2.2  Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

John Hopkin, dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana dan paling mudah diterapkan oleh guru yang baru 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Guru yang menggunakan 
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STAD, menyajikan informasi akademik baru kapada siswa setiap minggu 

menggunakan presentasi verbal atau teks.  

Arends & Kilcher (2010: 317-318) mengemukakan bahwa 

pembelajaran STAD melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok-

kelompok dan kelompok yang saling bersaing sebagaimana dinyatakan 

sebagai berikut: 

It involves students working together in groups and groups that 

compete with each other. This approach has been quite thoroughly 

researched and been shown to be effective for helping students master 

declarative knowledge in the form of basic facts and conceptual 

information. Research (Slavin, 1994) on this approach has also 

revealed that it can lead to positive effects on the relationships among 

racial and ethnic groups. STAD involves organizing students into semi-

permanent teams (usually together for about six weeks) and using an 

improvement point scoring system. 

 

Pendekatan ini telah cukup diteliti secara menyeluruh dan telah terbukti 

efektif untuk membantu siswa menguasai pengetahuan deklarat if berupa 

fakta-fakta dan informasi dasar konseptual. Penelitian (Slavin, 1994) tentang 

pendekatan ini juga mengungkapkan bahwa hal itu dapat menyebabkan efek 

positif pada hubungan antara kelompok-kelompok ras dan etnis. STAD 

melibatkan pengorganisasian siswa menjadi tim semi-permanen (biasanya 

bersama selama sekitar enam minggu) dan menggunakan sistem perbaikan 

penilaian. 

STAD terdiri dari lima komponen utama: presentasi kelas, tim, kuis, 

peningkatan skor individual, dan pengakuan tim (Slavin, 1991:21-22). 

1. Presentasi kelas.  
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Guru pada awalnya memperkenalkan materi dalam presentasi 

kelas. Dalam kebanyakan kasus presentasi kelas ini berbentuk adalah 

kuliah atau diskusi, dan presentasi kelas ini dapat juga berupa presentasi 

audiovisual. Presentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pembelajaran 

biasa. Pada presentasi ini mereka harus berfokus pada unit 

STAD. Dengan demikian siswa menyadari bahwa mereka harus 

memberikan perhatian selama presentasi karena hal itu akan membantu 

mereka pada pada saat mengerjakan kuis, dan skor kuis secara individual 

menentukan skor tim secara keseluruhan. 

2. Tim.  

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili populasi kelas 

dalam kinerja akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnis. Fungsi utama 

dari tim adalah mempersiapkan anggotanya untuk melakukan yang 

terbaik pada saat mengerjakan kuis. Setelah guru menyajikan materi, tim 

bertemu untuk mempelajari lembar kerja atau bahan lainnya.  

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada setiap poin, 

penekanannya adalah agar anggota melakukan yang terbaik untuk tim dan 

tim melakukan yang terbaik bagi anggota. Tim harus memberikan 

dukungan teman sebaya (peer support) bagi anggota tim, serta 

memberikan perhatian dan rasa hormat yang berfungsi penting dalam 

meningkatkan hubungan antarkelompok, harga diri, dan penerimaan 

siswa terhadap anggota kelompoknya. 
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3. Kuis.  

Setelah satu atau dua sesi presentasi guru dan satu sampai dua sesi 

latihan tim, siswa mengikuti kuis individu yang terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan konten. Kuis dirancang untuk menguji 

pengetahuan siswa telah diperoleh dari presentasi kelas dan latihan 

tim. Selama kuis siswa tidak diperkenankan untuk membantu satu sama 

lain. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap siswa secara individual 

bertanggung jawab terhadapa hasil belajar mereka secara individual. 

4. Peningkatan skor individu. 

Ide di balik peningkatan skor individu adalah memberikan tujuan kinerja 

kepada setiap siswa yang dapat mereka capai, dan mereka harus bekerja 

keras untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap 

siswa dapat mengkontribusikan poin maksimal kepada timnya pada 

sistem penilaian ini,. Setiap siswa diberi " skor dasar", yaitu minimal 

skor yang harus capai pada setiap kuis.Kemudian siswa menyumbangkan 

poin untuk tim mereka berdasarkan jumlah skor kuis yang melebihi skor 

dasar. Setelah setiap dua kuis, skor dasar dihitung ulang untuk 

menantang siswa agar bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan skor 

mereka dan untuk menyesuaikan skor ke level yang lebih realistis yang 

mungkin ditetapkan terlalu tinggi bagi siswa lainnya. 
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5. Pengakuan tim.  

Papan pengumuman kelas adalah sarana utama yang digunakan untuk 

memberikan penghargaan atas kinerja maupun siswa secara 

individual. Setiap minggu guru mempersiapkan newsletter untuk 

mengumumkan skor tim. Newsletter juga memberikan pengakuan 

terhadap individu-individu yang menunjukkan peningkatan kinerja 

terbesar atau yang dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap 

tim. Selain Papan pengumuman kelas, guru juga dapat menggunakan 

papan buletin, hak-hak istimewa, hadiah kecil, atau imbalan lainnya 

untuk memberikan penekanan bahwa melakukan yang terbaik sebagai 

sebuah tim adalah penting. 

Berdasarkan penjelasan di atas, angkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dimulai dengan guru mengenalkan informasi akademis baru kepada 

siswa setiap minggu atau secara reguler, baik melalui presentasi verbal atau 

teks maupun menggunakan media audiovisua, kemudian siswa dalam kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok/tim belajar dengan wakil-wakil dari 

gender, ras/etnis, dan dengan prestasi rendah, rata-rata dan tinggi. Anggota-

anggota tim menggunaka worksheets atau alat belajar lain untuk menguasai 

berbagai materi akademis dan kemudian saling membantu untuk mempelajari 

berbagai materi melalui tutoring, saling memberikan kuis atau melaksanakan 

diskusi tim. Tim terdiri dari lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kemampuan akademik dan jenis kelamin. Fungsi utama dari 

tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 
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belajar. Untuk mendukung siswa Belajar dalam tim pada setiap pertemuan 

menggunakan Lembar kerja Siswa (LKS) yang telah disusun sebanyak lima 

kegiatan, setiap tim mendapat LKS yang sama untuk diselesaikan. Pada saat 

diskusi tim berlangsung guru mengamati dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

Secara individual, siswa diberi kuis mingguan atau dua mingguan tentang 

berbagai materi akademis. Setelah satu atau dua kali pertemuan, siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 

secara individu untuk memahami materinya. Kuis-kuis tersebut diskor dan 

masing-masing individu diberi “skor kemajuan”. Skor kemajuan bukan 

didasarkan pada absolut siswa, tetapi pada seberapa banyak skor itu 

bertambah dari rata-rata skor sebelumnya.    

Setelah sekitar satu atau dua kali pertemuan setelah guru memberikan 

presentasi kelas, para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa 

tidak tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. 

Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab secara individu untuk memahami 

materinya. Skor kemajuan individual dapat dicapai apabila mereka bekerja 

lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Tiap 

siswa dapat memberikan konstribusi poin yang maksimal kepada timnya 

dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa 

memberikan usaha maksimal. Tiap siswa diberi skor awal, selanjutnya akan 
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mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor 

kuis mereka dibandingkan dengan skor awal. Skor kelompok dihitung 

didasarkan pada skor peningkatan anggota kelompok. Keberhasilan kelompok 

dapat dievaluasi dari kumpulan poin peningkatan tiap kelompok yang 

disumbangkan oleh anggotanya. Poin peningkatan dihitung berdasarkan hasil 

kuis. Kuis diberikan kepada siswa dan dikerjakan secara individual setelah 

mereka menyelesaikan tugas kelompok. Pemberian kuis harus dengan alokasi 

waktu yang cukup bagi siswa untuk dapat menyelesaikannya. Sebagai 

motivasi, berdasarkan hasil kuis siswa dan perhitungan peningkatan poin 

kelompok, wujud penghargaan bagi kelompok dapat diberikan dengan 

berbagai bentuk, seperti sertifikat, laporan berkala kelas atau buletin yang 

dipajang. Isi semua bentuk tersebut menguraikan tentang prestasi kelompok. 

Prestasi tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan skor peningkatan 

kelompok berdasarkan kuis terdahulu. 

Mengacu pada uraian di atas pendapat di atas, pada pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD)  guru membagi siswa 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam 

orang dan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari siswa 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah  dengan langkah-langkah: 

Presentasi kelas, Belajar dalam tim, Kuis, Skor kemajuan individu, dan 

Penghargaan kelompok. Pada pembelajaran ini skor individu akan 

mempengaruhi skor tim secara keseluruhan, dan seluruh tim dapat 

memperoleh penghargaan secara individu maupun kelompok.  
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2.2.3 Perbedaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Tipe STAD 

Perbandingan tipe pembelajaran kooperatif  Kooperatif Tipe Jigsaw dan Tipe 

STAD menurut seperti yang terlihat pada tabel 2.2.3 berikut: 
 

Tabel 2.2.3 Perbandingan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAD 

 
JIGSAW STAD 

Tujuan 

kognitif 

Pengetahuan konseptual faktual dan 

akademis 

Pengetahuan akademis faktual 

Tujuan 

sosial 

Kerja kelompok dan kerja sama Kerja kelompok dan kerja sama 

Struktur tim Tim-tim belajar heterogen beranggota 

4-5 orang; menggunakan tim-tim asal 

dan tim-tim ahli 

Tim-tim belajar heretrogen beranggota 

4-5 orang 

Pemilihan 

topik 

pelajaran 

Biasanya guru Biasanya guru 

Tugas utama Siswa menyelidiki berbagai materi di 

kelompok ahli; membantu anggota-

anggota di kelompok asal untuk 

mempelajari berbagai materi 

Siswa mungkin menggunakan 

worksheets dan saling membantu dalam 

menguasai materi belajar 

asesmen Bervariasi-dapat berupa tes mingguan Tes mingguan 

rekognisi Newsletter dan publikasi lain  

Sumber: Diataptasi dari Arends and Kilcher (2010: 320) 

 

2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

Jigsaw dan Tipe STAD 

Keunggulan dan kelemahan yang ada pada masing-masing tipe pembelajaran 

kooperatif tersebut, tertuang dalam tabel berikut : 

Tabel 2.2.4  Keunggulan dan kelemahan Pembelajaran Kooperatif tipe 

Jigsaw dan tipe STAD 

 

Keunggulan/ Kelemahan Jigsaw STAD 

Keunggulan  

 

- Penyampaian informasi dari 

guru tertulis sehingga teori 

konstruktivisme lebih 

terakomodasi 

- Penyampaian 

informasi lisan 

sehingga sebelum 

belajar kelompok 

mereka sudah punya 

bekal dasar 
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- Setiap siswa mempunyai 

tanggung jawab yang sama 

dalam membelajarkan teman 

sekelompoknya 

- Prosedur 

pelaksanaannya lebih 

mudah 

Kelemahan  - Siswa yang lemah bisa jadi 

tertekan oleh tanggung 

jawabnya 

- Tanggung jawab siswa 

tidak merata 

2.3 Motivasi Belajar Siswa 

2.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah salah satu komponen yang paling penting dalam belajar, 

meski demikian, motivasi juga merupakan sesuatu yang paling sulit untuk 

diukur. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai “an internal 

process that activates, guides, and maintains behaviour over the time . (2006: 

317) , “ the processes that stimulate our behavior or arouse us to take action  

(Arend: 2012:142), “an internal state that arouses, directs,and maintains 

behaviour (Woolfolk, 2006:336), “Motivation involves the processes that 

energize, direct, and sustain behavior” (Santrock, 2011: 438). Sementara itu, 

motivasi menurut Hamalik (2008:158) adalah perubahan energi dari dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling‟ dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.Motivasi mengandung tiga ciri 

pokok, yakni: (1) motivasi dimulai dari adanya energy dalam pribadi,(2) 

motivasi ditandai dengan adanya feelingatau perasaan, dan (3) motivasi 

ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diartikan bahwa motivasi 

merupakan kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat 
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persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun 

dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki 

individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam 

kehidupan lainnya. 

Para ahli psikologi membedakan antara dua tipe utama motivasi yang sama 

pentingnya dan keduanya harus dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Kedua tipe motivasi tersebut yaitu intrinsik 

dan ekstrinsik.  

Motivasi intrinsik adalah “motivation without any apparent external reward” 

(Marsh:2008:34), Intrinsic motivation refers to a desire to engage in an 

activity for no obvious reward except task engagement itself  (Deci, 1975 

dalam Schunk, 2012:386), “motivation to engage in an activity as a means to 

an end (Eggen and Kauchak, 2010:285). Sebaliknya, motivasi esktrinsik 

adalah “experienced by student when they receive a reward, or avoid 

punishment, or in some other way unconnected wirh the task earn approval 

for particular behaviour (Marsh:2008:34), involves engaging in an activity 

for reasons external to the task (Schunk, 2012:386).  

Penjelasan lebih rinci tentang kedua tipe ini dikemukakan Arend (2012: 143), 

“bila perilaku digerakkan secara internal oleh minat atau keingintahuan kita 

sendiri atau semata-mata karena kesenangan murni yang didapat dari 



61 

pengalaman, maka disebut motivasi intrinsik. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik 

terjadi bila individu dipengaruhi untuk bertindak oleh faktor-faktor eksternal 

atau lingkungan, seperti hadiah, hukuman atau tekanan sosial”. 

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa motivasi belajar merupakan 

faktor yang tidak dapat diabaikan oleh guru dalam pembelajaran, karena 

motivasilah yang menstimulai dan menggerakkan menggerakkan siswa untuk 

belajar dan tetap bertahan dalam belajar. Guru dapat memanfaatkan keduanya 

untuk mencapai perilaku dan tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan 

memberikan stimulus-stimulus berupa penguatan-penguatan (reinforcement) 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar, baik penguat positif, maupun 

penguat negatif agar siswa mengulangi perilaku yang diinginkan. 

2.3.2 Fungsi Motivasi 

Salah satu aspek penting yang paling sulit dalam pembelajaran adalah 

bagaimana membuat siswa tetap bertahan dalam tugas belajar. Sebagian 

siswa dapat bertahan dalam tugas belajar lebih lama dibandingkan yang lain, 

dan bagi sebagian siswa tugas-tugas tertentu lebih menarik perhatian mereka 

dibandingkan yang lain. Hal tersebut mengindikasikan betapa motivasi 

merupakan faktor penting yang menggerakkan siswa untuk belajar.  

Eggen and Kauchak (2010:286-289) mengemukakan pandangan para ahli 

berbagai dari berbagai aliran piskologi belajar tentang pentingnya fungsi 

motivasi dalam belajar. Meski tidak secara nyata menjelaskan tentang 

peranan motivasi dalam belajar, namun para ahli behavioris yang memandang 
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belajar sebagai belajar sebagai perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman melihat bahwa ketahanan siswa dalam belajar sebagai akibat dari 

motivasi sehingga penguatan-penguatan seperti pujian, mengomentari 

pekerjaan rumah siswa, dan pemberian nilai yang tinggi adalah motivator 

bagi siswa. Penghargaan kepada siswa (reward) yang umumnya dilakukan 

oleh para guru juga diyakini dapat meningkatkan motivasi instrinsik siswa.  

Teori motivasi kognitif memandang anak-anak dipandang termotivasi secara 

alami untuk belajar ketika pengalaman mereka tidak konsisten dengan 

pemahaman mereka saat ini. Misalnya, mengapa anak-anak bersemangat 

mengeksplorasi lingkungan mereka? Teori kognitif menunjukkan bahwa 

setiap orang termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan memahami 

pengalaman mereka. Piaget (1977) menggambarkan kebutuhan untuk 

memahami dengan konsep keseimbangan. Ketika orang tidak bisa 

menjelaskan pengalaman menggunakan skema yang ada, mereka termotivasi 

untuk memodifikasi skema untuk membangun kembali keseimbangan. Pada 

akhirnya, pemahaman baru mengarah ke pengembangan lanjutan. 

Teori sosiokultural memfokuskan perhatian mereka tentang motivasi pada 

partisipasi dalam komunitas belajar. Hickey & Zuiker (2005), dan beberapa 

ahli berpendapat bahwa zona motivasi pada pengembangan proksimal 

mengacu pada deskripsi Vygotsky tentang zona pembangunan proksimal 

kognitif (cognitive zone of proximal development) yang menunjukkan bahwa 

lingkungan belajar dapat memberikan bantuan (scaffolding) bagi motivasi 

yang hasilnya peserta didik terlibat dalam kegiatan yang mereka tidak akan 
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lakukan sendiri. Sebuah komunitas belajar adalah di mana semua siswa 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran  di mana perbedaan kepentingan 

dan pemikiran sangat dihormati dan dihargai, dan guru serta semua siswa 

bekerja sama untuk saling membantu belajar. Pandangan teori sosiokultural 

tentang motivasi menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat peserta 

didik lebih termotivasi daripada mereka berada dalam lingkungan kelas yang 

kompetitif  atau kurang memberikan dukungan. 

Teori psikologi humanistik melihat seutuhnya motivasi sebagai upaya orang 

untuk "mengaktualisasikan diri," atau untuk memenuhi potensi mereka 

sebagai manusia (Schunk et al., 2008). Menurut pandangan ini, memahami 

motivasi individu membutuhkan pemahaman tentang perilaku, pikiran, dan 

perasaan  

Carl Rogers dan Abraham Maslow yang terkenal dengan hierarki 

kebutuhannya adalah dua pemimpin paling menonjol dalam gerakan 

humanistik, dan keduanya menekankan upaya orang untuk 

mengaktualisasikan diri. Di sekolah, siswa berprestasi tinggi seperti siswa 

yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti musik dan olahraga 

serta berperilaku baik dianggap lebih positif dari rekan-rekan mereka yang 

lebih rendah pencapaian prestasi mereka,.  

Uraian di atas menjelaskan bagaimana para ahli psikologi pendidikan dari 

berbagai aliran memandang pentingnya fungsi motivasi  dalam pembelajaran 

sebagai penggerak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran . 
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Secara lebih rinci Sardiman (2008: 85) menguraikan fungsi motivasi yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 

b. Menentukan  arah  perbuatan,  yakni  ke  arah  tujuan  yanghendak 

dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan,  yakni menentukan perbuatan mana yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan  yang  tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Selanjutnya Uno (2008: 17) menjelaskan bahwa fungsi motivasi dalam 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan 

atas pemenuhan kebutuhan 

b. Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai  

c. Menentukan perbuatan yang harus dilakukan. 

 
Berdasarkan  pendapat  di atas,  fungsi  motivasi  dalam  belajar antara lain 

adalah untuk mendorong,  menggerakan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas 

peserta didik dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Dengan hal tersebut seseorang melakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh 

karena adanya motivasi yang baik. 

 
2.3.3  Cara Meningkatkan Motivasi Belajar pada Siswa 

Membangun komunitas belajar yang produktif dan memotivasi siswa agar 

terlibat dalam kegiatan belajar yang bermakna adalah tujuan utama dalam 
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pembelajaran. Kesuksesan guru tidak dapat terlepas dari strategi-strategi 

yang diterapkan dalam pembelajaran, dan guru yang baik adalah guru yang 

menerapkan berbagai strategi yang variatif dan independen sehingga motivasi 

dapat menjadi aspek yang permanen di mana kebutuhan siswa dapat 

terpenuhi. Guru-guru tersebut senantiasa berusaha mencari dan menemukan 

berbagai kegiatan belajar yang menarik dan bermakna yang diyakini dapat 

berhasil untuk tujuan pembelajaran mereka. Terkait dengan strategi-strategi 

untuk memotivasi siswa, ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan 

oleh guru (Marsh, 2008:44), yaitu: 

1. Gunakan dukungan secara verbal maupun tertulis, secara umum 

memotivasi siswa secara verbal lebih efektif, namun juga harus diikuti 

dengan cara tertulis. 

2. Berikan tantangan dan aktivitas yang variatif. 

3. Selaraskan kebutuhan instruksional dengan minat siswa di kelas.  

4. Berikan aktivitas-aktivitas yang dapat dicapai dalam jangka waktu 

singkat. 

5. Pilih penguatan-penguatan yang efektif. 

6. Sampai tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kepada siswa, 

karena siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mengetahui hasil 

yang akan didapatkan setelah mengikuti pembelajaran. 

7. Gunakan stimulus-stimulus yang memiliki keterbaruan untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa. 

8. Gunakan simulasi-simulasi dan permainan-permainan. 
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9. Gunakan materi-materi yang familiar dengan siswa sebagai batu loncatan 

untuk menuju materi-materi yang baru. 

Menurut Rohani dan Ahmadi (2007: 10), motivasi pada siswa dapat tumbuh 

melalui cara mengajar variatif, mengadakan   pengulangan   informasi,   

memberikan   stimulus   baru, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan  

kepada peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

menyalurkan belajarnya, menggunakan  media  dan alat  bantu  yang menarik  

perhatian  peserta didik, seperti gambar, foto, video, dan lain sebagainya.  

Sementara menurut  Sardiman  (2008:  92-95)  ada beberapa  contoh  dan 

cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. 

Beberapa bentuk  dan  cara  motivasi  tersebut  diantaranya  (a)  memberi  

angka;  (b) hadiah; (c) saingan atau kompetisi; (d) ego-involvement; (e) 

memberi ulangan;  (f) mengetahui  hasil; (g) pujian; (h) hukuman; (i) hasrat 

untuk belajar; (j) minat; (k) tujuan yang diakui. 

Arend (2012:158) mengutarakan beberapa contoh praktik untuk mendukung 

motivasi, yaitu: 1) menganggap siswa akuntabel, 2) memberikan pekerjaan 

rumah yang sesuai, 3) memeriksa pemahaman siswa, 4) lingkungan kelas 

yang positif, 5) memiliki tujuan dan ekspektasi yang jelas, menggunakan 

pembelajaran kooperatif, 6) memberikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan 

oleh siswa, 7) memantau pekerjaan siswa, 8) memberikan dorongan positif, 

9) memberikan pengajaran tentang strategi, 10) menghargai siswa, dan 11) 

menstimulai pemikiran kognitif.  



67 

Selanjutnya Arend (2012:158) memberikan beberapa contoh praktik yang 

dapat meruntuhkan motivasi belajar siswa, yaitu: 1) atribusi kemampuan 

siswa, 2) mendukung praktik kompetisi, 3) memberikan kerangka kerja 

(scaffolding) yang tidak efektif, 4) kurang memantau pekerjaan siswa, 5) 

memberikan tugas-tugas yang tingkat kesulitannya rendah, 6) memiliki 

perencanaan yang buruk / tidak lengkap, 7) memiliki tujuan pembelajaran 

yang tingkat ketercapaiannya rendah, 8) memiliki lingkungan kelas yang 

negatif, 9) menggunakan strategi pembelajaran yang tidak inspiratif, 10) 

menggunakan manajemen kelas yang negatif, 11) tidak memiliki kedekatan 

dengan siswa, 12) memberikan informasi secara luas, dan 13) hukuman. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa motivasi dapat 

ditumbuhkan melalui cara-cara mengajar  yang bervariasi sehingga mampu 

menumbuhkan  hasrat dan menarik perhatian siswa, memberikan ulangan 

dapat memberi kesempatan kepada peserta didik menyalurkan dan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar, pemberian pujian dan hadiah 

atas prestasi siswa juga bisa membangkitkan semangat untuk lebih giat  

belajar, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, menggunakan 

simulasi dan permainan, menciptakan lingkungan yang positif serta 

menggunakan model pembelajaran kooperatif.   Di samping itu guru juga 

harus menghindarkan diri dari praktik-pratik yang dapat meruntuhkan 

motivasi belajar siswa, seperti pembelajaran yang tidak memberikan 

tantangan dan pembelajaran yang tidak terencana dengan baik, lingkungan 

kelas yang negatif, hukuman dan lain sebagainya. 
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2.4 Prestasi Belajar Siswa 

Proses belajar berlangsung oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu.. 

Tujuan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. 

Terdapat 3 (tiga) tujuan belajar pada umumnya sebagaimana dikemukakan 

Sardiman (2011: 26-28), yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara 

kemampuan  berpikir  dan  pemilihan  pengetahuan  tidak dapat 

dipisahkan. Kemampuan berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa 

adanya pengetahuan dan sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan 

jasmani maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah 

keterampilan yang dapat diamati sehingga akan menitikberatkan 

pada keterampilan penampilan atau gerak dari seseorang yang 

sedang belajar termasuk dalam hal ini adalah masalah teknik atau 

pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, karena 

lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan 

berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan 

suatu konsep. 

3) Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan 

terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai, 

anak didik akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan 

untuk mempraktikan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

Keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran tersebut di atas kemudian akan 

ditunjukkan dengan terjadinya perubahan pada diri siswa yang mencakup tiga 

ranah, sebagaimana dikemukakan Sukmadinata, (2009: 180 - 182), yaitu: 

1)   Ranah Kognitif, tentang hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Terdiri dari: 1) pengetahuan; 2) 

pemahaman; 3) penerapan; 4) analisa; 5) sintesa dan 6) evaluasi.  

2) Ranah Afektif, tentang hasil belajar yang berhubungan dengan 

perasaan sikap, minat, dan nilai. Terdiri dari : 1) penerimaan; 2) 

partisipasi; 3) penilaian; 4) organisasi; dan 5) pembentukan pola 

hidup, serta 



69 

3) Ranah Psikomotorik, tentang kemampuan fisik seperti ketrampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Terdiri dari: 1) persepsi; 2) kesiapan; 3) gerakan terbimbing; 4) 

gerakan yang terbiasa; 5) gerakan yang komplek; dan 6) 

kreativitas. 

Mengacu pada uraian di atas, keberhasilan proses belajar yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan serta 

pembentukan sikap ditunjukkan dengan terjadinya perubahan pada tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini selaras dengan pendapat 

Syaodih (2009: 102) bahwa “hasil belajar atau achievement merupakan 

realisasi atau pemekaran dari  kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki oleh seseorang. Penguasaan  hasil belajar oleh seseorang dapat 

dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik”.  

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar  maka  

seorang  guru  mengadakan  suatu  penilaian  dengan cara mengevaluasi 

siswa. Dengan mengadakan penilaian tersebut seorang guru akan mengetahui 

sejauh mana keberhasilan siswanya dalam melakukan proses belajar 

mengajar. Hasil dari penilaian yang berbentuk huruf, simbol, atau angka 

tersebut kemudian disebut sebagai prestasi belajar sebagaimana dikemukakan 

Suryabrata (2007:297),  “Prestasi Belajar sebagai nilai yang merupakan 

bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh guru terkait dengan kemajuan 

atau  Prestasi Belajar siswa selama waktu tertentu”. Bukti keberhasilan dari 

seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu 

merupakan Prestasi Belajar yang dicapai oleh siswa dalam waktu tertentu.  
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Berdasarkan  uraian  di  atas dapat diberikan pengertian bahwa prestasi 

belajar adalah hasil penilaian dari kegiatan belajar yang telah dilakukan dan 

merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh guru/dosen untuk 

melihat sampai di mana kemampuan siswa/mahasiswa yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

perilaku yang sudah dicapai dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. 

2.4.1  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
 
Secara  umum  faktor-faktor yang   mempengaruhi   prestasi   belajar   

dibedakan   menjadi dua kategori yaitu faktor internat dan faktor eksternal 

(Baharuddin, 2009:19) dan (Slameto, 2010: 54). 

1) Faktor internal 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi faktor 

fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis ini menyangkut kondisi 

jasmani/kondisi fisik siswa selama belajar. Sedangkan faktor psikologis 

meliputi aspek : 

a) Minat belajar siswa. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan   prestasi   yang   tinggi,   sebaliknya   minat belajar 

yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah. 

b)   Kecerdasan/intelegensi. Seseorang yang memilki intelegensi   

yang   baik   umumnya   mudah   belajar   dan hasilnya pun 

cenderung baik. 
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c)   Motivasi belajar 

d)   Bakat siswa 

e)   Kemampuan kognitif siswa 

f)   Sikap siswa terhadap mata pelajaran. 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa diantaranya  

lingkungan sosial seperti lingkungan  sosial sekolah yang  di dalamnya 

termasuk metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran,  waktu sekolah,  

standar pelajaran  di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah. Lingkungan keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar  belakang  kebudayaan)  dan  faktor  masyarakat  

(kegiatan siswa dalam masyarakat,  teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat). 

 
Berdasarkan uraian di atas, prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar 

diri (faktor eksternal). Namun, terkait dalam penelitian ini, faktor yang 

ingin diungkap atau dijadikan variabel adalah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif oleh guru dan motivasi belajar siswa yang 

mendorong siswa siswa untuk mencapai hasil terbaik dalam proses 

pembelajaran. 
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2.5 Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

 
Agar guru dapat mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan 

pengujian berbasis kompetensi secara lebih baik, guru perlu mengenal 

karakteristik mata pelajaran. Hal ini penting karena karakteristik suatu mata 

pelajaran akan memberikan warna tersendiri terhadap pengembangan silabus 

dan sistem penilaian. 

Suatu  mata  pelajaran  mempunyai  karakteristik  yang  mungkin  sangat 

berbeda dengan karakteristik mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh, 

Bahasa Inggris mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran 

Biologi. Oleh karena itu, agar dapat mengajar dengan baik, guru memerlukan 

informasi tentang karakteristik mata pelajaran Bahasa Inggris.  

Mata pelajaran Bahasa Inggris mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan mata pelajaran eksakta atau mata pelajaran ilmu sosial yang lain. 

Perbedaan ini terletak pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa belajar Bahasa Inggris bukan saja belajar kosakata 

dan tatabahasa dalam arti pengetahuannya, tetapi harus berupaya mengguna-

kan atau mengaplikasikan pengetahuan tersebut  dalam kegiatan komunikasi. 

Seorang  siswa  belum dapat  dikatakan  menguasai  Bahasa  Inggris  kalau  

dia belum  dapat  menggunakan Bahasa Inggris untuk keperluan komunikasi, 

meskipun dia mendapat nilai yang bagus pada penguasaan kosakata dan 

tatabahasanya.  Memang  diakui  bahwa  seseorang  tidak  mungkin  akan 

dapat berkomunikasi  dengan  baik  kalau  pengetahuan  kosakatanya  
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rendah.  Oleh karena itu, penguasaan kosakata memang tetap diperlukan 

tetapi yang lebih penting bukan semata-mata pada penguasaan kosakata  

tersebut tetapi memanfaatkan pengetahuan kosakata tersebut dalam kegiatan 

komunikasi dengan Bahasa Inggris (Departemen Pendidikan Nasional, 

2006;3). 

Menurut (Departemen Pendidikan Nasional, 2006;3), dalam belajar bahasa,  

orang  mengenal keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. 

Keterampilan reseptif  meliputi  keterampilan menyimak ( listening) dan  

keterampilan membaca (reading), sedangkan keterampilan produktif 

meliputi keterampilan berbicara (speaking) dan keterampilan menulis 

(writing) Baik keterampilan  reseptif  maupun keterampilan produktif perlu 

dikembangkan dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. 

Agar dapat menguasai keterampilan tersebut di atas dengan baik, siswa perlu 

dibekali dengan unsur-unsur bahasa, misalnya kosakata. Penguasaan kosa-

kata hanya merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penguasaan 

keterampilan berbahasa. Unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

penguasaan tatabahasa. Telah dipahami bahwa tatabahasa membantu 

seseorang  untuk  mengungkapkan  gagasannya  dan  membantu si pendengar 

untuk memahami gagasan yang diungkapkan oleh orang lain. Sekali lagi 

perlu ditekankan bahwa tatabahasa   hanyalah sebagai unsur pembantu dalam 

penguasaan keterampilan berbahasa. Oleh karenanya,  pengajaran yang 

menekankan semata-mata pada pengetahuan  tatabahasa hendaknya 
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ditinggalkan. Tatabahasa hendaknya diajarkan dalam rangka memfasilitasi 

penguasaan keempat keterampilan yang telah disebutkan di muka. 

Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dapat ditunjukkan dalam dua 

cara,  yaitu  komunikasi  lisan dan komunikasi tertulis.  Kalau  komunikasi 

berlangsung secara lisan, ada unsur yang lain yang perlu diperhatikan oleh 

guru, dan tentu saja perlu diajarkan kepada para siswanya, yaitu mengenai 

ucapan atau pronunciation. Lebih-lebih Bahasa Inggris yang, antara ejaan 

dan ucapannya kadang-kadang berbeda jauh. Kesalahan dalam ucapan akan 

menyebabkan seseorang tidak akan dapat mengemukakan gagasannya 

dengan tepat. Atau, kalau dia dalam posisi mendengarkan pembicaraan orang 

lain, maka kesalahan dalam ucapannya juga akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya untuk  memahami  apa  yang  dia  dengar.  Sebagai contoh, 

seseorang  yang mengucapkan kata procedure dengan ucapan /prosidur/ 

tentu tidak akan dapat dipahami oleh orang yang mengucapkan kata tersebut 

dengan benar /prəsi:djə/. Demikian pula kalau orang tersebut mendengarkan 

pembicaraan orang lain yang mengucapkan dengan benar, tentu kata yang 

dia tangkap bukan kata tersebut (Departemen Pendidikan Nasional, 2006;5). 

Hal yang sangat terkait dengan masalah ucapan adalah masalah intonasi. 

Dalam Bahasa Inggris, intonasi mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam berkomunikasi. Suatu kata dapat diucapkan dengan pola intonasi yang 

berbeda dan intonasi yang berbeda memberi makna yang berbeda kepada 

kata tersebut. Sebagai contoh, kata Sorry dapat menyatakan permintaan maaf 
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kalau diucapkan dengan nada menurun, sementara kalau kata tersebut 

diucapkan dengan nada naik, artinya adalah meminta seseorang untuk 

mengulangi apa yang baru saja dikatakan. Hal ini dimaksudkan sebagai 

semacam pemberitahuan bahwa seseorang belum dapat memahami apa yang 

dikatakan oleh orang lain. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam masalah ucapan adalah kenyataan 

bahwa Bahasa Inggris mempunyai bunyi-bunyi yang tidak sama dengan 

Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di dalam Bahasa Indonesia tidak 

ditemukan bunyi /æ/. Bunyi ini tidak sama dengan bunyi /e/ dalam Bahasa 

Indonesia. Oleh karenanya,  siswa  perlu  dilatih  untuk  mengucapkan  

bunyi-bunyi  yang  tidak terdapat di dalam Bahasa Indonesia. Dan ini berarti 

bahwa para siswa perlu dilatih melalui pembelajaran psikomotorik. Siswa 

perlu dilatih menggerakkan bibirnya, lidahnya, dan organ-organ yang 

diperlukan dalam berbicara sehingga dapat menghasilkan bunyi seperti bunyi 

yang terdapat di dalam Bahasa Inggris (Departemen Pendidikan Nasional, 

2006;5). 

Penguasaan  kosakata,  tatabahasa,  dan  ucapan  perlu  dilengkapi  pula 

dengan  penguasaan  tentang  tatatulis  dalam  Bahasa  Inggris.  Ejaan  

Bahasa Inggris yang sangat banyak perbedaannya dengan ucapannya 

menyebabkan masalah tatatulis atau penulisan ejaan menjadi sesuatu yang 

tidak dapat diabaikan. Tentu saja hal ini diperlukan kalau yang menjadi 

penekanan adalah kemampuan berkomunikasi secara tertulis. 
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Penguasaan kosakata, tatabahasa, tatabunyi, dan tata tulis Bahasa Inggris 

perlu  ditunjang  oleh  penguasaan  sistem  makna.  Suatu  hal yang  sering 

dikeluhkan oleh siswa yang belajar Bahasa Inggris adalah bahwa Bahasa 

Inggris mempunyai kata-kata yang artinya tidak hanya satu. Mereka lupa 

bahwa Bahasa Indonesia  sebenarnya  juga  mempunyai  banyak  kata-kata  

yang  mempunyai makna bermacam-macam. Kata-kata  yang  mempunyai  

arti  banyak  seperti  ini  juga  dijumpai  dalam Bahasa Inggris. Sebagai 

contoh, kata that pada kalimat That boy is my friend dengan He said that his 

mother was sick. Kata that pada kalimat yang pertama mempunyai arti „itu‟ 

sedangkan pada kalimat kedua, kata that mempunyai arti „bahwa.‟ 

Mengingat bahwa di  semua bahasa terdapat kata-kata yang mempunyai 

makna ganda seperti contoh di atas, siswa perlu diberi kesadaran bahwa hal 

seperti  ini  merupakan  sesuatu  yang  wajar.  Hal  inipun  perlu  menjadi  

bagian dalam proses belajar mengajar Bahasa Inggris. 

Hal-hal yang telah disajikan di muka dapat digolongkan menjadi dua ranah 

yang  penting  dalam  proses  belajar  mengajar.  Kedua  ranah  tersebut  

adalah ranah kognitif dan ranah psikomotor. Selain kedua ranah tersebut, 

masih ada satu ranah lagi yang sering dibicarakan dalam proses belajar 

mengajar, yaitu ranah afektif. Seorang guru perlu pula memahami sikap 

siswa terhadap Bahasa Inggris dan budaya Inggris. Seorang siswa yang 

mempunyai sikap yang positif terhadap Bahasa Inggris dan budaya Inggris 

diharapkan akan dapat menguasai Bahasa Inggris dengan lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang mempunyai sikap yang negatif. Tentu saja, 

sikap seperti ini dapat ditumbuhkan oleh guru di dalam proses belajar 
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mengajar. Sikap yang positif terhadap Bahasa Inggris dan para penutur asli 

Bahasa Inggris serta budaya Inggris akan membantu siswa untuk dapat 

menguasai Bahasa Inggris dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau seorang 

siswa  mempunyai  sikap yang negatif terhadap Bahasa Inggris atau penutur 

asli Bahasa Inggris dan juga budaya Inggris, kemungkinan besar dia akan 

bersikap acuh tak acuh terhadap Bahasa Inggris yang pada gilirannya nanti 

akan menimbulkan kebosanan dalam belajar. Sebagai akibatnya, kemampuan 

bahasanya akan menjadi rendah (Departemen Pendidikan Nasional, 2006:6). 

Pemahaman tentang budaya Inggris memang perlu mendapat perhatian. 

Sebagai contoh, orang Inggris akan merasa tidak senang kalau kita bertanya, 

misalnya tentang umurnya. Pemahaman seperti ini perlu diberikan kepada 

siswa tidak hanya pada jenjang pendidikan yang tinggi tetapi harus dimulai 

dari siswa berada pada tingkat SMP. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam belajar Bahasa Inggris adalah  fungsi 

bahasa. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahasa berfungsi sebagai 

alat komunikasi. Istilah ini masih terlalu umum. Fungsi-fungsi bahasa dapat 

dirinci menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahasa digunakan oleh guru 

sebagai bahasa  pengantar  di dalam  kelas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  

bahasa mempunyai fungsi untuk menjelaskan dan memahami. Dari sisi guru, 

bahasa digunakan  sebagai  alat  untuk  menjelaskan  dan  dari sisi siswa, 

bahasa digunakan sebagai alat untuk memahami penjelasan yang diberikan 

oleh guru. Fungsi ini disebut fungsi heuristik (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006:7). 
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Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa juga digunakan untuk mengubah atau 

mempengaruhi lingkungan. Istilah yang lain yang sering digunakan adalah 

memanipulasi lingkungan. Sebagai contoh, kita bisa mengubah lingkungan 

kita dengan  meminta  seseorang  melakukan  sesuatu.  Kita  dikatakan  

mengubah karena sebenarnya mungkin dia tidak berkeinginan untuk 

melakukan hal tersebut tetapi karena kita memintanya, dia kemudian 

melakukan hal itu. Misalnya kita meminta seseorang untuk membersihkan 

papan tulis. Karena fungsi ini terkait dengan upaya kita untuk mengubah 

atau memanipulasi lingkungan, maka fungsi ini disebut fungsi manipulatif  

(Departemen Pendidikan Nasional, 2006:7-8).. 

Fungsi yang lain dapat dilihat pada saat seseorang menggunakan bahasa 

untuk keperluan mengarang, misalnya mengarang novel, puisi, ceritera 

pendek, dsb. Di sini bahasa digunakan bukan untuk menjelaskan sesuatu 

tetapi untuk mengembangkan imajinasi seseorang. Karena fungsinya untuk 

mengembangkan imajinasi ini maka fungsi semacam ini disebut fungsi 

imajinatif. 

Masih ada satu lagi fungsi bahasa, yaitu fungi bahasa yang muncul pada saat  

kita  menggunakannya  untuk  mengungkapkan  pengalaman  kita.  Kita 

menggunakan bahasa untuk menceriterakan kepada orang lain pengalaman 

kita atau ide-ide kita. Karena fungsi ini terkait dengan pengungkapan ide-ide 

kita, fungsi ini disebut fungsi ideasional. 
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Perlu disadari bahwa bahasa bukan hanya suatu objek abstrak yang 

dipelajari, tapi sesuatu yang digunakan orang setiap hari. Dalam mempelajari 

bahasa sebagai alat komunikasi, seseorang perlu menyadari makna-makna 

bahasa yang perlu dikuasainya. Menurut Halliday (1973), komponen makna 

yang fundamental  dalam  bahasa  adalah  komponen  yang  fungsional  dan  

semua bahasa tersusun dalam dua macam makna: makna ideasional dan 

makna interpersonal, di samping makna tekstual. Komponen-komponen ini 

merupakan manifestasi dalam sistem kebahasaan dalam tujuan umum 

penggunaan bahasa. Makna ideasional, interpersonal, dan tekstual 

merupakan tiga macam makna yang terangkum dalam bahasa sebagai suatu 

kesatuan yang membentuk landasan semantik semua bahasa. Makna 

ideasional merupakan wujud dari pengalaman seseorang, baik pengalaman di 

dunia nyata maupun pengalaman di dunia imajiner. Menurut Halliday makna 

ideasional merupakan makna „in the sense of content‟. Selanjutnya, makna 

interpersonal merupakan makna sebagai bentuk dari tingkah laku yang kita 

(sebagai yang berbicara atau yang menulis) tujukan kepada orang lain 

(sebagai pendengar atau pembaca). Dalam kalimat, makna interpersonal ini  

ditampilkan dalam perubahan peran dalam interaksi, misalnya statements, 

questions, offers, dan commands, serta kata kerja bantu modalilities  (may,  

could,  must,  would)  yang  menyertainya.   

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kemampuan menggunakan bahasa 

tidak dapat dilihat semata-mata dari penguasaan seseorang terhadap kosakata 

dan tatabahasa tetapi pada kemampuannya untuk berkomunikasi. Dalam 
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kaitannya dengan kemampuan untuk berkomunikasi ini seseorang perlu 

untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi. Oleh karena itu, agar siswa 

dapat berkomunikasi dengan baik, mereka juga perlu dibekali dengan 

keterampilan interaktif (interactive skill)  yang  sangat diperlukan.  

Keterampilan  siswa  untuk mengajukan  usul, menyatakan  persetujuan atau  

ketidak  setujuan  merupakan contoh keterampilan interaktif ini.  

2.5.1Reading Comprehension 

Reading comprehension is the process of simultaneously extracting and 

constructing meaning through interaction and involvement with written language.  

Comprehension entails three elements:  

The reader who is doing the comprehending  

The text that is to be comprehended  

The activity in which comprehension is a part.  

Membaca adalah  proses menggali dan membangun makna melalui interaksi dan 

keterlibatan dengan bahasa tertulis 

Pemahaman memerlukan tiga unsur:  

Pembaca yang melakukan proses pemahaman 

Teks yang akan dipahami  

Aktivitas adalah bagian dari proses pemahaman.  
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2.5.2 Teaching Reading 

The communicative approach to language teaching has given instructors a 

different understanding of the role of reading in the language classroom and the 

types of texts that can be used in instruction. When the goal of instruction is 

communicative competence, everyday materials such as train schedules, 

newspaper articles, and travel and tourism Web sites become appropriate 

classroom materials, because reading them is one way communicative 

competence is developed. Instruction in reading and reading practice thus become 

essential parts of language teaching at every level. 

 

2.6 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini, 

antara lain : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Soeboer Santoso (2007), Jurusan 

Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung yang menyimpulkan bahwa terdapat interaksi 

model pembelajaran tipe STAD dan tipe Jigsaw dengan pembentukan 

kelompok belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Biologi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Nasib Utomo (2010), Jurusan Teknologi 
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Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, menyimpulkan bahwa ada perbedaan  rerata prestasi belajar 

matematika siswa yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

c.  Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Astuti Budi, Tri Atmojo 

Kusmayadi dan Mardiyana, (2013),  Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Jigsaw dan STAD (Student Team Achievement 

Division) pada Materi Pokok Perbandingan dan Fungsi Trigonometri 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas X SMA Se-Kota Madiun, 

Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika, Vol. 1, No. 7, hal 732-741, 

Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran (Jigsaw, STAD dan konvensional) pada prestasi 

belajar matematika  ditinjau dari motivasi belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw 

memberikan prestasi belajar matematika siswa yang sama baiknya dan 

keduanya lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. (2) 

Siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan sedang mempunyai prestasi 

belajar sama baiknya, siswa yang mempunyai motivasi tinggi prestasi 

belajarnya lebih baik daripada siswa motivasi rendah,  siswa yang 

mempunyai motivasi sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar 

sama baiknya. (3) Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 
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Jigsaw dan model pembelajaran   konvensional   siswa   yang   

mempunyai   motivasi   tinggi   dan   sedang mempunyai  prestasi  belajar  

sama  baiknya,  siswa  yang  mempunyai  motivasi  tinggi prestasi 

belajarnya lebih baik daripada siswa motivasi rendah,   siswa yang 

mempunyai motivasi sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar 

sama baiknya. (4) Pada siswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang, dan 

rendah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw 

memberikan prestasi belajar matematika siswa yang sama baiknya dan 

keduanya lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. 

d.  Penelitian yang dilakukan oleh Micheal M van Wyk,  (2012), The Effects 

of the STAD-Cooperative Learning Method on Student Achievement, 

Attitude and Motivation in Economics  Education, Department of 

Curriculum and Instructional Studies, College of Education, University 

of South Africa, Journal of Social Science 33(2): 261-270 (2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model kooperatif 

learning tipe STAD pada prestasi belajar, sikap dan motivasi siswa pada 

pendidikan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kooperatif 

learning efektif meningkatkan prestasi dan ketahanan belajar siswa pada 

pendidikan ekonomi dan dibandingkan dengan pembelajaran langsung 

(direct instruction), pembelajaran kooperatif tipe STAD menunjukkan 

hasil yang lebih baik pada prestasi belajar dan motivasi belajar siswa 

pada pendidikan ekonomi. 
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e.  Penelitian yang dilakukan oleh Farahnaz Rimani Nikou, Alireza Bonyadi, 

Khatereh Ebrahimi, (2014), The Effect of Student Team-Achievement 

Division (STAD) on Language Achievement of Iranian EFL Students 

across Gender, Department of English, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Urmia, Iran,  European Online Journal of 

Natural and Social Sciences 2014, Vol.3, No.4 pp. 936-949. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan secara 

statistik pada level 0,05 rerata kinerja siswa pada kelas eksperimen yang 

mendapatkan perlakukan dengan model pembelajaran STAD 

dibandingkan siwa pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

langsung (direct instruction). Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan gender melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel sebagai berikut. Sebagai variabel 

bebas yaitu : (1) Pembelajaran kooperatif tipe STAD; (2) Pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw; (3) Motivasi belajar.  Adapun variabel terikatnya 

adalah pemahaman siswa terhadap recount text . 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 efektivitas 

pembelajaran di kelas yaitu keterlibatan, tanggung jawab, dan umpan balik 

dari siswa. 
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Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sedikit berbeda dari pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  Perbedaannya terletak pada adanya tanggung jawab 

pada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan informasi dan 

menjelaskan kepada anggota kelompoknya tentang tugas yang diberikan 

kepadanya.  Bahan ajar di bagikan kepada anggota-anggota kelompok, 

kemudian siswa tersebut mempelajari bagian mereka masing-masing 

bersama-sama dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang memiliki 

bahan yang sama.  Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing-

masing dan membelajarkan bagian yang telah dipelajari bersama-sama 

dengan anggota kelompok lain itu kepada anggota-anggota kelompoknya 

sendiri, setelah itu semua anggota kelompok diberi tes mengenai seluruh 

bahan pelajaran. 

Langkah-langkah pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut : 

Pertama, pembelajaran di mulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan motivasi untuk belajar.  Kedua, siswa di kelompokkan ke 

dalam kelompok-kelompok 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 guru.  

Keempat, setiap anggota kelompok bukan asal 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 
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pelajari, serta memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun 

individu bagi kelompok yang paling berprestasi. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan suatu model pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana.  Adapun langkah-langkah yang harus 

dilewati dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pertama, 

pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

motivasi untuk belajar. Kedua, penyajian informasi oleh pembelajaran 

biasanya dalam bentuk verbal. Ketiga, siswa dikelompokkan ke dalam 

kelompok-kelompok belajar.  Keempat, siswa menyelesaikan tugas mereka 

dan diikuti pengawasan dan bimbingan guru pada saat siswa bekerjasama. 

Kelima, penyajian hasil akhir kerja kelompok dan kelompok lainnya 

berkomentar atau bertanya. Keenam, dilakukan tes mandiri apa yang mereka 

pelajari, serta memberi 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 
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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 jenis 

perbedaan yang bisa diidentifikasi. 

Memperhatikan uraian di atas, selanjutnya akan dilihat keterkaitan masing-

masing variabel pada hasil belajarnya dengan mempertimbangkan 

persyaratan efektivitas pembelajarannya di kelas.  Pertama, persyaratan 

efektivitas pembelajaran di kelas pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

kurang optimal hal ini disebabkan : (1) keterlibatan siswa pada proses 

pembelajaran kurang penuh disebabkan sebagian waktu digunakan guru 

untuk menyampaikan informasi yang berkemungkinan siswa yang sudah 

mempelajari dirumah kurang tertarik memperhatikan.  Selain itu, siswa yang 

kurang jelas tidak berani bertanya pada guru secara langsung, (2) tanggung 

jawab siswa pada pencapaian tujuan instruksional khusus kurang optimal 

karena dimungkinkan masih ada siswa menyimpan ketidaktahuannya 

menunggu dilaksanakan diskusi kelompok untuk ditanyakan pada teman 

kelompok. Ketidaktahuan sebagian siswa yang tertunda belum tentu 

terselesaikan dalam kelompoknya. Hal ini dimungkinkan karena teman 

kelompok yang sudah paham kurang mau bersungguh-sungguh 

menjelaskannya, apalagi hal ini terjadi berulang-ulang.  Kedua, persyaratan 

efektivitas pembelajaran di kelas pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

untuk aspek keterlibatan peserta didik pada proses pembelajaran lebih 
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optimal dibandingkan yang pertama. Hal ini dimungkinkan karena 

pemanfaatan waktu pembelajaran digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan 

menyampaikan informasi antar teman kelompok.   

Adapun aspek tanggung jawab siswa pada pencapaian tujuan instruksional 

khusus kurang optimal karena ketidaktahuan sebagian siswa yang tertunda 

belum tentu terselesaikan pada kelompoknya.  Hal ini dimungkinkan karena 

teman kelompok yang sudah paham kurang mau bersungguh-sungguh 

menjelaskannya. Adapun aspek perolehan umpan balik, pada setiap perlakuan 

di atas memiliki peluang yang sama. 

Uraian di atas tentang keterkaitan masing-masing variabel pada hasil 

belajarnya dengan mempertimbangkan syarat efektivitas pembelajaran di 

kelas dapat diwujudkan seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2.6 Keterkaitan Masing-masing Variabel Pada Aspek  

Aspek 

efektivitas 

Keterlibatan 

Pebelajar 

Tanggung jawab 

Pebelajar 

Umpan Balik 

Pembelajaran 

tipe STAD 

Kurang Optimal Kurang Optimal Dapat diperoleh 

Pembelajaran 

tipe Jigsaw 

Optimal  Optimal Dapat diperoleh 

Dengan demikian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki aspek 

efektivitas lebih baik sehingga dimungkinkan memiliki dampak berupa rata-

rata hasil belajar yang lebih baik. 
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Secara jelas kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.8  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.  Ada 

perbedaan penerapan tipe pembelajaran kooperatif pada prestasi belajar 

Bahasa Inggris, dan berdasarkan dari kajian teori model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif.  Dari hipotesis tersebut dapat diuraikan 

menjadi hipotesis kerja sebagai berikut  
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Hipotesis 1 

H0: Tidak ada interaksi antara motivasi belajar siswa dan pembelajaran 

kooperatif dengan prestasi belajar Bahasa Inggris  siswa. 

H1: Ada interaksi antara motivasi belajar siswa dan pembelajaran kooperatif 

dengan prestasi belajar Bahasa Inggris  siswa. 

Hipotesis 2 

H0: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris  siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih rendah atau sama dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

H1: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris  siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi daripada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

Hipotesis 3 

H0: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih rendah atau sama dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa dengan motivasi tinggi . 

H1: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi daripada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada siswa dengan motivasi tinggi. 
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Hipotesis 4 

H0: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih rendah atau sama dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa dengan motivasi 

rendah. 

 

H1: Rerata prestasi belajar Bahasa Inggris siswa yang belajar melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada siswa dengan motivasi rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


