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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

A. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat

atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubung-

an dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diper-

oleh. Sutikno (2005) mengemukakan bahwa pembelajaran efektif

merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat

belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pem-

belajaran sesuai dengan yang diharapkan.  Dengan demikian, pem-

belajaran dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran tersebut ter-

capai.

Lebih lanjut, Hamalik (2001: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang

efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar

sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk

belajar.  Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-

luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep

yang sedang dipelajari.

da
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Demikian juga dalam pembelajaran, efektivitas bukan semata-mata di-

lihat dari tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai konsep yang ditun-

jukkan dengan nilai hasil belajar tetapi juga dilihat dari respon siswa

terhadap pembelajaran yang telah diikuti.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah ukuran keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran yang be-

rupa interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru untuk men-

capai tujuan yang akan dicapai. Untuk itu efektivitas pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw dapat ditinjau dari aktivitas siswa

selama proses pembelajaran, respon siswa dan hasil belajar siswa.

B. Aktivitas Belajar

Aktivitas siswa selama pembelajaran merupakan salah satu indikator

adanya keinginan siswa untuk belajar. Tanpa adanya aktivitas, belajar itu

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Sadirman (2004: 95)

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.  Tidak ada belajar kalau tidak ada

Gie (1985: 6) mengatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar ter-

gantung pada aktivitas yang dilakukannya selama proses pembelajaran.

Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara

sadar yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam

dirinya, berupa perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya

tergantung pada sedikit banyaknya perubahan.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar

adalah seluruh kegitan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran

berlangsung, yang berakibat terhadap perubahan tingkah laku siswa.

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa

dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka akan aktif atau

pasif.  Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa selama

mengikuti pembelajaran. Macam-macam kegiatan (aktivitas belajar)

yang dapat dilakukan anak-anak di kelas, tidak hanya mendengarkan atau

mencatat. Diedrich dalam Sardiman (2008:101), membuat suatu daftar

macam kegiatan (aktivitas siswa), antara lain:

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi, interupsi.

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, ber-
kebun, beternak.

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil ke-
putusan.

h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.

Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Aktivitas-

aktivitas yang diamati adalah (1) memperhatikan penjelasan guru, (2)

menjawab pertanyaan atau bertanya pada guru, (3) diskusi antar sesame

siswa, (4) mengerjakan LKS, (5) mempresentasikan/menanggapai pre-
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sentasi hasil diskusi, dan (6) mencatat sesuai PBM.  Untuk mengetahui

aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan observasi oleh observer,

dengan mengisi lembar observasi.

C. Pembelajaran Kooperatif

Dalam pembelajaran eksak seperti pembelajaran matematika kebanyakan

guru masih menggunakan pembelajaran langsung. Kardi dan Nur (2000:

27) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran langsung berjalan

melalui 5 fase: (1) penjelasan tentang tujuan dan mempersiapkan siswa,

(2) persentasi materi ajar yang akan diajarkan, (3) memberikan latihan

terbimbing, (4) memberikan umpan balik, (5) memberikan latihan

mandiri. Dari fase tersebut terlihat bahwa pada pembelajaran langsung

guru yang mendominasi pembelajaran dan siswa hanya sebagai

pendengar.

Dale (dalam Suyatna, 2004: 6) mengelompokkan pengalaman belajar

siswa dalam kerucut pengalaman belajar yaitu kita belajar 10% dari apa

yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat,

50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita lakukan,

90% dari apa yang kita katakan dan lakukan.  Hal ini menunjukan jika

mengajar dengan menggunaka pengajaran langsung, maka tingkat

pemahaman siswa hanya 20%.  Tetapi sebaliknya, jika siswa dapat

melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman siswa

dapat mencapai 90%.
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Salah satu model pembelajaran yang telah berkembang yaitu model

pembelajaran kooperatif, yang memberi kesempatan kepada siswa untuk

melakukan sesuatu dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan

mendominasi pembelajaran dikelas.  Dikemukakan oleh Lie (2004:12)

jaran yang memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa

dalam tugas-tugas yang terstruktur, dimana dalam sistem ini guru

bertindak .

Pembelajaran kooperatif menekankan pembentukan suatu kelompok

kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah

masalah, menyelesiakan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu

untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Dimana keberhasilan dalam se-

buah kerja dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu

sendiri. Aktivitas belajarnya berpusat pada siswa dalam bentuk diskusi,

mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung

dalam pemecahan masalah.

Model pembelajran kooperatif akan terlaksana dengan baik jika dapat

ditumbuhkan suasana belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi

diantara siswa, antara siswa dan guru bebas mengeluarkan pendapat atau

idenya dan bebas dalam mengkaji serta mengeksplorasi topik-topik

penting yang akan dibahas. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran

siswa dilengkapi dengan LKS yang berisi tugas atau pertanyaan yang

harus dikerjakan.  Dalam hal ini, guru dapat mengajukan pertanyaan atau

permasalahan yang harus dipecahkan dalam kelompok yang akan mem-
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bangun pendapat atau ide siswa terhadap topik yang dikaji.  Siswa ber-

upaya berpikir keras dan saling mendiskusikan didalam kelompok.

Setelah menyelesaikan tugas kelompok, masing-masing kelompok me-

nyajikan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk didiskusikan dengan

seluruh siswa.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran kooperatif,

Roger dan Johnson (Lie, 2004:31) mengemukakan lima unsur yang harus

diterapkan yaitu;

a. Saling ketergantungan positif.

b. Tanggung jawab perseorangan.

c. Tatap muka.

d. Komunikasi antar anggota.

e. Evaluasi proses kelompok

Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif.

Keenam fase pembelajaran kooperatif dirangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Langkah-langkah dalam Pembelajaran Kooperatif

Langkah Indikator Tingkah laku guru

Langkah 1 Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pem-
belajaran dan mengomunikasikan
kompetensi dasar yang akan di-
capai serta memotivasi siswa.

Langkah 2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi ke-
pada siswa

Langkah 3 Mengorganisasikan Guru menginformasikan penge-
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siswa dalam kelompok-
kelompok belajar

lompokan siswa

Langkah 4 Membimbing belajar
kelompok

Guru memotivasi serta memfa-
silitasi kerja siswa untuk materi
pembelajaran dalam kelompok-
kelompok belajar.

Langkah 5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.

Langkah 6 Pemberian Penghargaan Guru memberi penghargaan hasil
belajar individual dan kelompok.

(Dimodifikasi dari Arends,oleh Suyatna (2008: 96)

Menurut Nurhadi (2004: 116) pembelajaran kooperatif mempunyai
kelebihan, diantaranya adalah :
a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.
b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap,

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan.
c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.
d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan

komitmen.
e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan egois.
f. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa.
g. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan.
h. Meningkatkan rasa percaya kepada sesama manusia.
i. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari

berbagai perspektif.
j. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasa

lebih baik.
k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial,
agama dan orientasi tugas.

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kooperatif juga memiliki ke-

lemahan. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2000: 157), diantaranya

adalah sebagai berikut:

a. Diskusi memakan waktu,

b. Pemborosan waktu, dan

c. Diskusi dapat menekan pendirian.
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Berdasarkan uraian diatas, model pembelajaran kooperatif merupakan

pembelajaran siswa dalam kelompok kecil yang heterogen dalam hal

akademik, jenis kelamin, suku, dan lainnya. Keterlibatan siswa sangat

mempengaruhi keberhasilan dalam kelompoknya.

D. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin

dan teman-temanya di Universitas Jhonn Hopkin, dan merupakan model

pembelajran kooperatif yang paling sederhana.  Pembelajaran kooperatif

tipe STAD diawali dengan guru menyajikan informasi akademik kepada

siswa yang menggunakan persentasi verbal atau teks. Pembelajaran

kooperatif tipe STAD membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil

yang terdiri dari 4-5 orang yang bersifat heterogen.  Komponen utama

tipe STAD adalah persentasi kelas, kegiatan kelompok, kuis/tes,

pemberian skor individu dan penghargaan kelompok.

Menurut Eggen (1996: 289) dalam melaksanakan pembelajaran

kooperatif tipe STAD ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu :

a. Pembelajaran (instruction)

Materi yang disajikan menggunkan pengajaran langsung atau diskusi

yang dipimpin oleh guru.  Pembelajaran ini dipakai untuk menetapkan

tujuan, penjelasan, dan pemodelan kemampuan atau penerapan kosep,

prinsip, penyamarataan, peraturan-peraturan dan penyediaan buku

praktik.

b. Membentuk Kelompok (Transistion to team)
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Guru umumnya membagi kelompok yang beranggotakan 4 5 siswa

dengan karakteristik yang heterogen.

c. Belajar Kelompok dan Pengawasan (Team Study and Mnitoring)

Selama siswa belajar dalam kelompok, guru harus mengawasi murid

untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik

d. Kuis atau Tes

Kuis atau tes diberikan setelah melaksanakan 1 atau 2 kali pertemuan

dan kuis dikerjakan secara individu.

e. Poin Peningkatan Individu

Poin peningkatan individu adalah memberikan kepada siswa sasaran

yang dicapai jika mereka bekerja lebih giat dan memperhatikan pres-

tasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang dicapai sebelum-

nya.  Kriteria pemberian poin peningkatan dapat dilihat pada tabel

cara perhitungan perkembangan individu (Slavin, 1995: 80) berikut.

Tabel 2. Skor Perkembangan Individu

Skor Penilaian Skor
- Lebih dari 10 poin dibawah skor awal
- 10 poin sampai 1 poin dibawah skor awal
- Skor kuis sampai 10 poin di atas skor awal
- Lebih dari 10 poin dari skor awal
- Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal)

5
10
20
30
30

Skor awal adalah skor yang diperoleh sebelum kuis/tes jadi skor awal

disini menggunakan nilai tes sebelumnya.

f.  Penghargaan Kelompok

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan

kelompok. Skor kelompok adalah rata-rata dari peningkatan individu
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dalam kelompok tersebut.  Peningkatan skor kelompok digunakan

rumus berikut.

Keterangan :

Nk = Nilai Kelompok

Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan berhak mendapat penghargaan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3. Penghargaan Kelompok

Kriteria Predikat Kelompok
Nk < 15
15 < Nk < 25
Nk > 25

Cukup
Baik
Sangat Baik

Penghargaan pada kelompok terdiri dari 3 tingkat, sesuai dengan nilai

perkembangan yang diperoleh kelompok yaitu :

a. Super Team, diberikan bagi kelompok yang memperoleh skor rata-

rata 25.

b. Great Team, diberikan bagi kelompok yang memperoleh skor rata-

rata 20.

c. Good Team, diberikan bagi kelompok yang memperoleh skor rata-

rata 15.

Sampai saat ini model pembelajaran kooperatif belum banyak diterapkan

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dikarenakan kebanyakan pelajar

atau guru enggan untuk menerapkan sistem ini karena beberapa alasan

yakni, menurut Soewarso dalam Purwanti (2007:26) mengatakan adanya
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beberapa masalah dalam menerapkan strategi belajar bersama di kelas

yaitu ramai, gagal untuk saling mengenal, perilaku yang salah dan

penggunaan waktu yang kurang efektif.

Selain itu kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada pembelajar-

an STAD adalah sebagai berikut:

a. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak

dapat berlatih belajar mandiri

b. Memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum

tidak dapat dipenuhi

c. Tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat

Meskipun ada banyak kelemahan yang timbul, menurut Soewarso dalam

Purwanti (2007: 26) pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memiliki

keuntungan yakni:

a. Membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang di-

bahas.

b. Menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan

pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk

kepentingan bersama.

d. Menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi serta menambah

harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya.

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan

bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.

f. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu

pengetahuannya.
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g. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk

memonitor siswa dalam belajar bekerja sama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ko-

operatif tipe STAD adalah pembelajaran yang paling sederhana diantara

pembelajaran kooperatif lainnya, dengan cara guru mempresentasikan

materi terlebih dahulu, kemudian siswa dibagi dalam kelompok kecil de-

ngan memperhatikan keheterogenan dalam kemampuan. Komponen

utama tipe STAD adalah persentasi kelas, kegiatan kelompok, kuis/tes,

pemberian skor individu dan penghargaan kelompok. Diharapkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan

interaksi yang berupa aktivitas siswa dan dapat pula memberikan respon

yang positif terhadap pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.  Sehingga pembelajaran menjadi efektif.

E. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan oleh

Aronson. dkk di Universitas Texas. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan ke-

heterogenan, bekerjasama positif dan setiap anggota bertanggung jawab

untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan men-

yampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.
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Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan

menggunakan modifikasi dari Arends (Suyatna, 2008: 96) sebagai

berikut.

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa serta memberikan

arahan tentang pembelajaran jigsaw agar tidak macet.

b. Menyajikan informasi informasi secara lisan atau tertulis pada siswa.

c. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yaitu

pada kelompok asal dan kelompok ahli.

d. Membimbing belajar kelompok baik pada kelompok asal ataupun

kelompok ahli.  Siswa berdiskusi pada kelompok ahli membahas

topik yang diberikan, setelah selesai siswa diminta kembali pada

kelompok asal untuk menjelasakan kembali topik yang telah

didiskusikan, secara berurutan sesuai dengan ahli masing-masing.

e. Evaluasi diberikan setelah selesai presentasi.  Untuk memberikan

penguatan tentang materi yang telah diajarkan.

f. Pemberian Penghargaan.

Dikemukakan Soewarso dalam Purwanti (2006: 29), adapun kelebihan

dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai

berikut:

a. Kelebihan

1) Dapat mengembangkan hubungan antar pribadi positif di antara

siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda

2) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran-

nya sendiri dan juga pembelajaran orang lain

3) Menerapkan bimbingan sesama teman
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4) Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi

5) Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar

6) Sikap apatis berkurang

7) Pemahaman materi lebih mendalam

8) Meningkatkan motivasi belajar

b. Kelemahan

1) Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan ke-

terampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok

masing-masing maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam

pelaksanaan diskusi.

2) Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang

belum terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk merubah

posisi yang dapat menimbulkan gaduh.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ko-

opertif tipe Jigsaw merupakan pembelajaran dalam kelompok kecil yang

heterogen dalam hal kemampuan. Ditandai dengan adanya kelompok

asal (awal) dan kelompok ahli.  Dalam kelompok ahli siswa harus

mengkontruksi dan memahami materi yang dikaji, karena setiap siswa

harus menyampaikan kembali pada kelompok asalnya.  Kemudian

perwakilan kelompok mempresentasikan materinya, kelompok lain

menaggapi atau memberikan saran dan diakhiri dengan kuis dan

pemberian penghargaan. Diharapkan dengan pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, yaitu dapat
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meningkatkan aktivitas siswa, memberikan respon yang positif, dan

meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Respon Siswa

Respon siswa pada pembelajaran matematika yaitu respon yang

diberikan siswa selama mengikuti proses pembelajaran, ada respon

positif dan ada juga respon negatif. Menurut Soekanto (1995: 382)

menyatakan bahwa respon adalah perilaku yang merupakan konsekuensi

dari perilaku sebelumnya.  Yang berarti merupakan tanggapan karena

adanya stimulus yang diberikan.  Respon biasanya merupakan semua

tindakan yang dilakukan seseorang setelah adanya stimulus. Djaali

(2008: 115) menyatakan respon belajar siswa akan terwujud dalam

bentuk perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka

atau tidak suka.  Sesuatu yang menimbulkan rasa senang, cenderung

untuk diulang.  Pengulangan ini penting untuk mengukuhkan hal-hal

yang telah dipelajarai.

Dalam pembelajaran siswa akan memberikan respon positif, jika pembe-

lajaran yang telah berlangsung menyenangkan, dan tidak membuat siswa

bosan.  Sebaliknya jika siswa merasa bosen, kurang tertarik dengan pem-

belajaran siswa akan memberikan respon negatif. Djaali (2008:116)

mengungkapkan bahwa respon belajar ikut menentukan intensitas ke-

giatan belajar.  Respon belajar yang positif akan menimbulkan intensitas

kegiatan yang lebih tinggi dibanding dengan sikap belajar yang negatif.

Respon terhadap pembelajaran berarti suatu tindakan atau sikap siswa
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baik positif atau negatif sebagai akibat adanya stimulus yang dirasakan

selama proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, respon adalah suatu tindakan atau tanggapan

akibat adanya stimulus yang diberikan selama proses belajar mengajar.

Siswa yang menyenangi pembelajaran akan memberikan respon yang

positif, sebaliknya siswa yang merasa bosan akan memberikan respon

yang negatif. Jadi respon siswa merupakan tanggapan siswa terhadap

pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM). Komponen yang dimaksud

yaitu berupa materi pelajaran, buku ajar siswa, LKS, media belajarnya,

suasana kelas, dan cara guru mengajar.

Dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD

dan Jigsaw indikator yang digunakan untuk merumuskan respon siswa

yaitu dengan menggabungkan pelaksanaan PBM dan menerapkan

pembelajaran kooperatif itu sendiri. Respon siswa dilihat dari indikator--

indikator yaitu (1) tanggapan siswa dalam menerima pelajaran

matematika, (2) tanggapan siswa dalam pembentukan kelompok, (3)

tanggapan siswa terhadap pembelajaran kelompok, (4) tanggapan siswa

terhadap pembelajran matematika menggunakan Lembar Kerja Siswa

(LKS), (5) tanggapan siswa terhadap soal-soal kuis, (6) tanggapan siswa

terhadap strategi pembelajaran, dan (7) tanggapan siswa terhadap peran

guru dalam pembelajaran.  Dalam penelitian ini, respon siswa berupa

skor yang diperoleh siswa dengan  pengisian angket.

G. Hasil Belajar Siswa
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Matematika merupakan pelajaran yang didalamnya termuat konsep-

konsep yang saling berkaitan atara konsep yang satu dengan yang lain,

sehingga dalam mempelajarinya harus secara terurut dan beraturan.

Penguasaan konsep awal merupakan syarat penting untuk dapat mem-

pelajari dan menguasai konsep-konsep selanjutnya. Hudoyo (1999: 63)

menyatakan bahwa :

Belajar matematika melibatkan struktur hirarki atau urutan konsep-
konsep yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dibentuk atas dasar
konsep atau pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar matematika
harus terus-menerus dan berurutan karena belajar matematika yang ter-
putus-putus akan menggangu pemahaman dan mempengaruhi hasil
belajar.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar.  Ber-

kenaan dengan hal tersebut, Dimyati dan Mujiono (2002:  3), hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar.  Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan

puncak proses belajar.

Selanjutnya menurut , Hamalik (2001: 146) menyatakan pengertian hasil

belajar sebagai berikut.

Hasil belajar (achievement) itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkat
keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di pondok pe-
santren atau sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh
dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar.  Bagi siswa

hasil belajar dapat menjadi acuan untuk mengikuti pembelajaran

selanjutnya. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi akibat
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adanya aktivitas dan adanya respon pada pembelajaran.  Hasil belajar

biasanya diukur menggunakan tes.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya menanamkan kon-

sep kepada siswa dalam urutan yang terurut, jika penanaman konsep

tidak berurutan akan berpengaruh pada pemahaman siswa itu sendiri dan

tentunya akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Adanya hasil belajar

akibat adanya interaksi berupa aktivitas siswa, respon siswa terhadap

pembelajaran. Dalam Penelitian ini, hasil belajar berupa nilai yang

diperoleh siswa berdasarkan tes formatif.

H. Kerangka Pikir

Penelitian tentang perbandingan efektivitas pembelajaran kooperatif tipe

STAD dan Jigsaw pada pokok bahasan statistika merupakan penelitian

yang terdiri dari dua variabel bebas dan tiga variabel terikat.  Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Sedangkan variabel terikatnya adalah

aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang

berlangsung di MAN 1 Bandar Lampung didominasi oleh guru.  Sebagai

ciri dalam pembelajaran langsung, guru yang mempresentasikan materi

selanjutnya siswa diberi latihan.  Dalam hal ini siswa hanya menjadi

pendengar.

Kegiatan pembelajaran kooperatif mengutamakan terciptanya kerjasama

antar anggota kelompok, adanya ketergantungan positif (menanamkan

rasa kebersamaan), masing-masing anggota memiliki tanggung jawab
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bersama demi keberhasilan kelompoknya, keterampilan hubungan antar

personal (komunikasi, keberhasilan, kepemimpinan, membuat keputusan,

dan penyelesaian permasalahan), tatap muka serta menaikkan interaksi

antar siswa. Pembelajaran kooperatif menempatkan siswa dalam

kelompok belajar yang heterogen dalam hal kemampuan, diakhiri dengan

pemberian kuis dan penghargaan. Dengan adanya pembelajaran

kooperatif, khususnya pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw

dapat meningkatkan aktivitas siswa, memberikan respon yang baik atau

positif terhadap pembelajaran, dan akan berpengaruh pada hasil belajar

siswa yang tinggi.

STAD merupakan tipe pembelajaran kooperatif dimana guru menyajikan

materi terlebih dahulu kemudian siswa bekerja sama dalam kelompok

untuk mendiskusikan materi yang diberikan. Penyajian materi oleh guru

bertujuan agar siswa dapat  lebih terarah untuk memahami materi yang

diberikan. Siswa berada dalam kelompok untuk meperdalam materi yang

diberikan. Setelah selesai diskusi perwakilan dari kelompok diminta

mempresentasikan materi  dan kelompok lain menaggapi, dalam hal ini

siswa belajar mengemukakan pendapatnya, belajar berdebat, belajar

menghargai pendapat orang lain.

Jigsaw sedikit berbeda dengan STAD, yang membedakannya ialah cara

pengelompokannya siswa. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ada

kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap anggota kelompok diberi suatu

topik, dan topiknya berbeda untuk setiap anggota kelompok.  Selanjut-

nya, siswa dengan topik yang sama berkumpul dan membentuk
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kelompok baru, yang  disebut kelompok ahli.  Mereka bekerja bersama

untuk berdiskusi dan membahas topik yang diberikan, kemudian setiap

anggota kelompok kembali pada kelompok asal dan menyampaikan apa

yang telah diperoleh dari kelompok ahli.  Setiap siswa bertanggung

jawab untuk menyampaikan topik yang telah dibahas dalam kelompok

ahli kepada anggota kelompok asal. Dilanjutkan dengan presentasi dari

perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, kelompok

lain dipersilahkan untuk menanggapi atau memberikan saran.  Dalam hal

ini, siswa dituntut mengkontruksi pengetahuannya (melakukan) dan

bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, sehingga siswa lebih

bisa memahami konsep yang diajarkan.  Secara teoritis, pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw lebih unggul dibandingkan tipe STAD.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa efektivitas pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw akan lebih besar jika dibandingkan dengan

efektivitas pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pokok bahasan

statistika.

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

a. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw efektif diterapkan pada

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

b. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan

STAD pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA MAN 1

Bandar Lampung.


