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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah

disusun oleh satuan pendidikan.  Dengan mengacu kepada Standar Isi  dan

Standar Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Kurikulum itu sendiri

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan

pembelajararan dan cara yang digunakan sebagai  pedoman dalam penyeleng-

garaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu ( dalam Pandu-

an Penyusunan Kurikulum Tingkat Satua Pendidikan, 2006: 4 ).  Tujuan ter-

sebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan,

kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.  Oleh sebab

itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penye-

suaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain, peserta didik

memiliki posisi sentral dan pada prinsip yang kedua yaitu beragam dan ter-

padu.  Peserta didik memiliki posisi sentral dimaksudkan bahwa kegiatan

pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensinya.

Beragam dan terpadu dikembangkan berdasarkan keragaman karakteristik pe-
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serta didik, kondisi daerah, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan, serta

menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya,

adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Untuk itu dalam pelaksana-

an pembelajaran diperlukan kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih

dan menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan

harus tumbuh dari suatu tradisi pendidikan yang menekankan berpikir dan la-

tihan bertindak demokratis, pembelajaran yang menekankan siswa aktif, peri-

laku kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat multibudaya.

Salah satunya model pembelajaran yang telah berkembang adalah model

pembelajaran kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa

karakteristik yaitu belajar aktif, pandangan kontruktivistik, dan perilaku

kooperatif (Suyatna, 2008: 94).  Belajar aktif ditunjukan dengan adanya

keterlibatan intelektual dan emosinya yang tinggi dalam proses belajar dan

tidak hanya melibatkan aktivitas fisik.  Siswa diberi kesempatan untuk

berdiskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, serta menafsirkan hasilnya

secara bersama-sama dalam kelompok.  Pandangan kontruktivistik dapat

mendorong siswa dalam membangun pengetahuanya bersama-sama dalam

kelompok.  Siswa didorong untuk mampu menemukan dan menkontruksi

materi yang dipelajari melalui diskusi, observasi atau percobaan. Perilaku

kooperatif mendorong dan memberikan kesempatan pada siswa untuk trampil

berkomunikasi, yang artinya siswa didorong untuk mampu menyatakan

pendapat atau idenya, mendengarkan orang lain dan menanggapinya, serta

mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
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Model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh slavin ( dalam Lie,

2004: 41 ) merujuk pada pembentukan kelompok-kelompok kecil yang

heterogen baik tingkat akademik, jenis kelamin, maupun suku budaya.

Dalam kelompok-kelompok kecil peserta didik dituntut untuk saling mem-

bantu satu sama lain dalam mempelajari materi yang diberikan. Untuk me-

mastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai materi tersebut siswa

diberikan kuis, diakhiri dengan pemberian penghargaan. Dalam pelaksanaan-

nya pembelajaran kooperatif dapat merubah peran guru dari peran terpusat

pada guru ke peran pengelola aktivitas kelompok kecil atau terpusat pada

siswa itu sendiri.  Siswa akan terlibat secara aktif baik fisik, intelektual

maupun emosinya dalam proses pembelajaran dan akan memperoleh hasil

yang optimal.

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe diantaranya adalah

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Jigsaw. STAD merupa-

kan tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dengan guru men-

yajikan materi pelajaran kemudian siswa bekerja dalam kelompok. Hal ini di-

maksudkan agar siswa menjadi lebih terarah untuk memahami dan men-

dalami materi yang disampaikan. Pembelajaran kooperatif tipe STAD me-

miliki kelemahan-kelemahan antara lain, adanya ketergantungan, memerlu-

kan waktu yang lama, tidak dapat menerapkan materi secara cepat, dan

penilaian terhadap individu dan kelompok masih menyulitkan guru.

Meskipun ada banyak kelemahannya, pembelajaran kooperatif juga memiliki

keuntungan yaitu, membantu siswa mempelajari isi materi yang dibahas,

menjadikan siswa mampu berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang

lain, pemberian penghargaan akan memberikan dorongan, siswa yang lambat
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berpikir dapat dibantu untuk menambah pengetahuannya, serta pembentukan

kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam

belajar bekerja sama.

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada dasarnya hampir sama dengan

STAD. Yang membedakan tipe ini yaitu adanya kelompok asal dan kelompok

ahli. Dalam kelompok ahli siswa dituntut memahami materi yang disampai-

kan, karena setelah selesai berdiskuis pada kelompok ahli siswa harus me-

nyampaikan pada kelompok asalnya. Pembelajaran ini memiliki kelebihan

antara lain, dapat mengembangkan hubungan antar pribadi positif diantara

siswa yang memiliki kemampuan belajar berbeda, meningkatkan rasa tang-

gung jawab siswa terhadap pembelajaranya sendiri dan jug pembelajaran

orang lain, pemahaman materi lebih mendalam, dan lain-lain.  Selain me-

miliki kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga memiliki kelemah-

an yaitu, dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi jika

ketrampilan kooperatif tidak digunakan, jika jumlah anggota kelompok

kurang akan menimbulkan masalah, dan membutuhkan waktu yang lebih

lama apalagi bila penataan ruang belum terkondisi.

Dalam prakteknya dilapangan masih banyak guru yang belum menerapkan

model pembelajaran kooperatif, melainkan guru lebih sering menggunakan

pembelajaran langsung.  Guru yang mendominasi pembelajaran, guru pula

yang aktif, dan siswa hanya mendengarkan saja. Dale (Suyatna, 2008: 7)

menyatakan bahwa siswa hanya memperoleh pengalaman belajar 20% dari

apa yang didengar, oleh karena hal itu siswa tidak akan mendapat hasil yang
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optimal jika hanya mendengar.  Salah satu sekolah yang masih sering

menggunakan pembelajaran langsung adalah MAN 1 Bandar Lampung.

MAN 1 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah favorit di Bandar

Lampung.  Berdasarkan wawancara dengan guru matematika MAN 1 Bandar

Lampung diperoleh keterangan bahwa dalam pengajaran matematika guru

lebih sering menggunakan pembelajaran langsung.  Guru pernah menerapkan

diskusi kelompok, akan tetapi usaha tersebut belum dapat mencapai hasil

yang diharapkan.  Materi yang tersampaikan belum dapat dipahami siswa

dengan baik yang berakibat pada rendahnya hasil belajar matematika siswa.

Berdasarkan Ujian Akhir Semester (UAS) semester ganjil tahun pelajaran

2009/2010, diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar ( memperoleh nilai

lebih dari atau sama dengan 70 ) sebesar 51,49%.  Angka tersebut masih

dibawah batas kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah yaitu

minimal 75%.

Dengan adanya model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat meningkat-

kan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  Jika tujuan pembelajaran yang

dicapai sesuai dengan yang diharapan maka pembelajaran dapat dikatakan

efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya.

Efektivitas bukan semata-mata dilihat dari tingkat keberhasilan siswa dalam

menguasai konsep yang dipelajari, melainkan juga dilihat dari persepsi siswa

terhadap pembelajaran itu sendiri. Indikator pembelajaran dalam penelitian

ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil

belajar siswa.
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Belajar matematika melibatkan urutan konsep-konsep yang memiliki tingkat-

an dan dibentuk dari pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar matemati-

ka tidak bisa dilakukan terputus-putus, karena hal itu dapat mengganggu pe-

mahaman konsep yang sudah terbentuk. Dalam penguasaan konsep siswa

tidak sedikit peserta didik yang beranggapan bahwa matematika merupakan

ilmu yang sukar untuk dipahami karena merupakan ilmu yang abstrak.

Sehingga matematika perlu diabtraksi dan dikontruksi.  Salah satunya dengan

menggunakan pebelajaran kooperatif yang menerapkan pendekatan kontruk-

tivis yang berarti peserta didik perlu mngkontruksi pengetahuannya, karena

pengetahuan yang kita miliki adalah pengetahuan yang kita konstruksi

sendiri. Asri (2005:56) menjelaskan bahwa pengetahuan bukanlah kumpulan

fakta yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang

terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Selain itu, ide pokok

konstruktivisme adalah siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka

sendiri. Apabila konsep tidak dikontruksi sebagai konsekuensi dari

perkembangan kognitifnya, dikhwatirkan akan mempengaruhi ketercapaian

hasil belajar siswa.

Didalam diri siswa terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan

bekerja. Prinsip aktif inilah yang mengendalikan tingkah laku siswa.  Guru

perlu mengarahkan tingkah laku dan perbuatan itu untuk menuju ketingkat

perkembangan yang diharapkan.  Potensi yang ada pada siswa perlu men-

dapat kesempatan yang luas untuk berkembang, tanpa pengarahan dikhawatir-

kan akan berpengaruh pada sikap atau respon siswa terhadap pembelajaran itu

sendiri.
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Pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistika.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan materi ini dianggap sulit untuk

dipahami oleh siswa. Khususnya pada sub pokok bahasan ukuran letak data

dan ukuran penyebaran data. Pokok bahasan ini terdiri dari banyak sub

pokok sehingga diharapkan cocok digunakan untuk penerapan pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw yang melibatkan banyak siswa yang

dikelompok-kelompokkan, sehingga materi ini dapat terselesaikan dengan

baik dengan memanfaatkan teman satu kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dicobakan pembelajar-

an kooperatif tipe STAD dan Jigsaw. Untuk mengetahui pembelajaran

manakah yang lebih efektif maka perlu diadakan penelitian tentang

perbandingan efektifitas pembelajaran kooperatif tipe STAD dan jigsaw pada

pokok bahasan statistika kelas XI IPA MAN 1 Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam peneliti-

an ini adalah :

a. Apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw efektif diterapakan

pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA MAN 1 Bandar Lampung ?
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b. Manakah yang lebih efektif antara pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

Jigsaw pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA MAN 1 Bandar

Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ;

a. Efektivitas pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw yang diterapkan

pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA MAN 1 Bandar Lampung.

b. Tipe pembelajaran kooperatif yang lebih efektif diantara STAD dan Jigsaw

pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA MAN 1 Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi guru, memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai salah satu

bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran matematika mengenai

model pembelajaran yang digunakan.

b. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan

proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika.

c. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai model

pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

a. Efektivitas adalah ketepatgunaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud efektivitas adalah dengan
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pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw dapat berhasil

meningkatkan aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa

khususnya pada pokok bahasan statistika.

b. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang lebih menekankan

pada kegiatan belajar kelompok yang heterogen dalam hal kemampuan.

Dimana siswa secara aktif melakukan diskusi, kerja  sama, saling

membantu, dan semua anggota kelompok mempunyai peran dan tanggung

jawab yang sama serta diakiri dengan pemberian kuis dan penghargaan.

c. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement

Division), diawali dengan penyajian materi disampaikan oleh guru,

kemudian siswa dikelmpokan.  Hal ini, dimaksudkan agar siswa menjadi

lebih terarah untuk memahami materi yang disampaikan dengan artian

siswa berada dalam kelompok untuk mendalami materi.

d. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw siswa dituntut belajar sendiri dengan

berdiskusi pada kelompok ahli, setiap siswa bertanggung jawab menyam-

paikan kembali hasil diskusinya pada kelompok asal.  Dalam hal ini, siswa

mengkontruksi pengetahuannya sendiri.


