
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Konsep Belajar

Kegiatan belajar memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas.  Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik.  Belajar 

adalah proses perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman individu.

Menurut Gagne (1970) belajar merupakan kegiatan yang kompleks, dan hasil 

belajar berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan stimulasi yang 

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

Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Dengan demikian dapat di tegaskan, belajar adalah seperangkat proses kognitif 

yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, dan 

menjadi kapabilitas baru (Sagala, 2007 : 17).

Gagne (1970) mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam 

kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar terus menerus, bukan hanya di 

sebabkan oleh proses pertumbuhan saja.  Menurut Gagne belajar terdiri dari tiga 
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komponen yang penting yakni: 1) kondisi eksternal, yaitu stimulus dari 

lingkungan dalam belajar; 2) kondisi internal, yang menggambarkan keadaan 

internal dan proses koknitif siswa; 3) hasil belajar, yang mengambarkan informasi 

verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap dan minat kognitif.  

Kondisi internal belajar dan berinteraksi dengan kondisi eksternal belajar yang 

pada akhirnya akan tampak pada hasil belajar (Sagala, 2007 : 17).

Menurut Ausubel belajar bermakna timbul jika siswa mencoba menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya.  Hal itu terjadi, jika

siswa belajar konsep yang ada.  Akibatnya, struktur konsep/pengetahuan yang 

telah di miliki siswa mengalami perubahan.  Namun demikian, jika pengetahuan 

baru tidak berhubungan dengan pengetahuan yang ada, maka pengetahuan baru itu 

akan dipelajari siswa melalui belajar hapalan.  Artinya, siswa hanya menerima dan

selanjutnya menghapalkan materi yang sudah diperolehnya.  Hal ini disebabkan 

pengetahuan yang baru tidak dikembangkan dengan keadaan lain atau 

pengetahuan yang ada.  Tetapi pada belajar bermakna materi yang telah di peroleh 

dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti.

Menurut Witherington (1952) dalam Sukmadinata (2003 : 155) belajar merupakan 

perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon 

yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan.  

Belajar merupakan kegiatan integral yang melibatlan seluruh komponen termasuk 

siswa.  Artinya keberhasilan belajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar.

Belajar dalam arti luas adalah kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi

seutuhnya, sedangkan belajar dalam arti sempit adalah penguasaan materi ilmu 
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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.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku.  Perubahan tingkah laku itu bukan datang tanpa disadari 

atau datang dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui belajar atau 

pengalaman termasuk di dalamnya adalah kemampuan awal.

Belajar adalah proses aktif dalam memberi reaksi terhadap semua situasi yang ada 

di sekitar individu yang sedang belajar, yang diarahkan pada tujuan dengan 

melihat, mengamati, memahami sesuatu untuk mendapatkan pengalaman baru. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar

Diantara prinsip-prinsip belajar yang penting berkenaan dengan:

1. Perhatian dan motivasi belajar siswa

2. Keaktifan belajar

3. Keterampilan dalam belajar

4. Pengulangan belajar

5. Tantangan semangat belajar

6. Pemberian balikan dan penguatan belajar
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7. Adanya perbedan individu dalam perilaku belajar

Perhatian dapat memperkuat kegiatan belajar, menggiatkan perilaku untuk 

mencapai sasaran belajar.  Perhatian berhubungan dengan motivasi sebagai tenaga 

penggerak belajar.  Motivasi dapat bersifat internal atau eksternal, maupun 

intrinsik atau ekstrinsik.

Motivasi yang bersifat internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, dan 

motivasi yang bersifat eksternal adalah motivasi yang datang dari orang lain.  

Motivasi bersifat intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan 

yang dilakukan.  Sebagai contoh, seorang siswa yang dengan sungguh-sungguh 

mempelajari mata pelajaran disekolah karena ingin memiliki pengetahuan yang 

dipelajarinya.  Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada 

di luar perbuatan yang dilakukan tetapi menjadi penyertanya.  Sebagai contoh, 

seorang siswa belajar sungguh-sungguh bukan disebabkan karena ingin memiliki 

pengetahuan yang dipelajarinya tetapi didorong oleh keinginan untuk naik kelas 

atau mendapatkan ijazah.  Naik kelas dan mendapatkan ijazah adalah penyerta 

dari keberhasilan belajar.

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

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

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

karena itu belajar berarti suatu keterlibatan langsung atau pemerolehan

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

berlangsung penuh pengulangan berkali-kali, bersinambungan, tanpa henti. 
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Belajar yang berarti bila bahan belajar tersebut menantang siswa.  Belajar juga 

akan menjadi terarah bila ada balikan dan penguatan dari pembelajaan.  

Walaupun pembelajaran telah direkayasa secara pedagogis oleh guru, prestasi 

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

individual pembelajar.

2.1.3 Teori Belajar dan Pembelajaran

Konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vigotsky.  Hakikat dari teori 

konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu miliknya 

sendiri.  Peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep, atau 

prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan 

seluruh bagian kelas (Nur, 2003 : 3).

Menurut Piaget bahwa pengetahuan dibentuk oleh anak sendiri yang sedang 

belajar.  Piaget memperhatikan bagaimana skema yang dimiliki seseorang 

beradaptasi dan berubah selama perkembangan mentalnya, bagaimana proses 

perubahan konsep melalui asimilasi dan akomodasi mereka.  Tampak bahwa 

Piaget lebih menekankan perhatian pada keaktifan individu dalam mengkonstruksi 

pengetahuan melalui struktur kognitifnya (Suparno, 1997 : 44).

Adapun menurut Cobb (Suparno, 1997 : 46) Vigotsky juga memperhatikan 

pembentukan pengetahuan anak secara psikologis dan ditambah dengan 

menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang-orang lain terutama yang 

memiliki kemampuan yang lebih baik.  Jika peserta didik belajar sendiri maka ia 

akan memperoleh pemahaman pengetahuan pada batas tertentu.  Dugaan adanya 
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bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang 

berkemampuan lebih maka pemahaman pengetahuannya akan meningkat.

Teori konstruktivis menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan ini tidak lagi sesuai.  

Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (Slavin dalam Nur, 2002: 8).

Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan yaitu guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.  Guru 

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan 

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan siswa 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.  Guru dapat 

memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih 

tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut 

(Nur, 2002: 8)

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu 

siswa untuk pengetahuannya sendiri.  Guru dituntut untuk lebih memahami jalan 

pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar.  Peranan kunci guru dalam 
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interaksi pendidikan adalah pengendalian, yang meliputi: 1) menumbuhkan 

kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan 

bertindak;  2) menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, 

dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa; 3) menyediakan 

sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai 

peluang optimal untuk berlatih. 

UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber balajar pada suatu lingkungan 

belajar.  Pembelajaran sebagai proses yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran.

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan

berpikir siswa, serta dapat 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 
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kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan 

yang mereka konstruksi sendiri (Sagala, 2007).

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru.  Proses 

pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar 

yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar 

belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. 

Kesiapan guru mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran adalah modal 

utama penyampaian bahan ajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran.

Pembelajaran guru harus memahami hakekat materi pelajaran yang diajarkannya 

sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan 

siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru.  Jadi,

berpikir dan pembelajaran diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

kemampuan menguasai materi pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari 

luar diri, tetapi dikonstruksi dalam diri individu siswa.  Pengetahuan tidak 

diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari orang lain tapi ”dibentuk” dan 

”dikonstruksi” oleh individu itu sendiri, sehingga siswa itu mampu 

mengembangkan intelektualnya.

Keberhasilan pembelajaran dicapai 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang 

didengar, 70% dari yang dikatakan, dan 90% dari yang dikatakan dan dilakukan. 



                                                                  
                           
                                                                                                                             19

Lebih lanjut dikatakan bahwa 90% masukan indra untuk otak berasal dari sumber 

visual.  

Berdasarkan uraian diatas, pada kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa secara 

aktif sangat diperlukan.  Untuk menarik minat dan meningkatkan prestasi belajar 

perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

siswa.  Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, 

dari yang sederhana sampai yang kompleks dan perbedaan individual pada diri 

siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa.

2.1.4 Penguasaan konsep

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai, atau mengusahakan.  

Penguasaan diartikan sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan 

pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya.  Konsep adalah ide atau pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret.  Oemar Hamalik (2004) 

mengemukakan bahwa konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang 

memiliki ciri-ciri umum.  Stimuli adalah objek-objek / konsep-konsep tidak terlalu 

kongruen dengan pengalaman pribadi.

Konsep juga diartikan sebagai suatu jaringan hubungan dalam suatu objek yang 

mempunyai ciri-ciri dan dapat diobservasi.  Berdasarkan pengertian-pengertian 

tersebut, penguasaan konsep adalah pemahaman siswa terhadap ide yang memiliki 

ciri-ciri dan dapat diabstrakkan dari peristiwa konkret.  Untuk mengetahui sejauh 

mana penguasaan konsep dan keberhasilan siswa terhadap materi yang diajarkan 
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diperlukan tes hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai 

tertentu.

Tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, 

kemampuan, bakat, dan kepribadian seorang individu.  Jadi, penguasaan konsep 

siswa terhadap materi tertentu dapat diketahui dengan adanya tes yang diberikan 

guru kepada siswa pada akhir pembelajaran yang telah ditempuh dalam jangka 

waktu tertentu.

2.2 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran yang bernaung dalam pendekatan konstruktivisme adalah 

pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa 

siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dengan temannya.  Siswa secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks, 

jadi hakekat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam 

pembelajaran kooperatif.

Di dalam kelas kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4-5 orang siswa yang heterogen dalam hal kemampuan, 

jenis kelamin, suku / ras, dan satu sama lain saling membantu.

Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada 

semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan 

belajar.  Selama bekerja dalam kelompok tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru, dan saling membantu teman 

sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar.
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Uraian di atas memberi kejelasan bahwa pembelajaran kooperatif mengacu pada 

berbagai strategi pembelajaran dimana siswa bekerja di dalam kelompok kecil 

untuk membantu satu sama lain dalam mempelajari suatu materi pelajaran. 

Kelompok dalam konteks pembelajaran adalah kumpulan dua individu atau lebih 

yang berinteraksi secara tatap muka, dan setiap individu menyadari bahwa dirinya 

merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga mereka merasa memiliki, dan 

merasa saling ketergantungan secara positif yang digunakan untuk mencapai 

tujuan bersama (Sanjaya, 2006 : 238).  Hal-hal pokok dalam pengertian belajar 

adalah belajar itu membawa perubahan tingkah laku karena pengalaman dan 

latihan.  Perubahan itu pada pokoknya didapatnya kecakapan baru, dan perubahan 

itu terjadi karena usaha yang disengaja (Sagala, 2007 : 37).

Model pembelajaran kooperatif, guru bukan lagi berperan sebagai satu-satunya 

nara sumber dalam proses pembelajaran, tetapi berperan sebagai mediator, 

stabilisator dan manajer pembelajaran.  Iklim belajar yang berlangsung dalam 

suasana keterbukaan dan demokratis akan memberikan kesempatan yang optimal 

bagi siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak mengenal materi yang 

akan dipelajari dan sekaligus melatih sikap dan keterampilan berpikir, sehingga 

memperoleh hasil belajar yang semakin meningkat.

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

2010 : 7). Selanjutnya Slavin (1994 : 2) menyatakan bahwa : 

”in cooperative class rooms, students are expected to help each other, to assess 

each other current knowledge and fill in gaps in each other understanding”

Uraian di atas memberi penjelasan bahwa di dalam kelas pembelajaran kooperatif, 

para siswa diharapkan dapat saling menolong, menilai pengetahuan mereka satu 

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

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada 

siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama.  Jadi 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.

Beberapa keunggulan dari model pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi 

pembelajaran, antara lain : (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 mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan 

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

Pembelajaran kooperatif yang kita gunakan merupakan hal baru bagi guru dan 

siswa karena memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan 

strategi pembelajaran selama ini, dimana peranan guru sangat dominan.

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif.  Langkah-langkah itu ditunjukkan pada 

tabel 2.1
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Tabel 2.1 langkah-langkah pembelajaran kooperatif

Fase Tingkah Laku Guru

Fase – 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar.

Fase – 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bahan bacaan.

Fase – 3
Mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok 
kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien.

Fase – 4
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka.

Fase – 5
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajari atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase – 6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok.

(Trianto, 2007:48)

Teknik-teknik pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kooperatif lebih 

banyak meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional.  Beberapa perbedaan antara pembelajaran kooperatif dengan 

pembelajaran konvensional dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dengan Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional

Adanya saling ketergantungan positif, 
saling membantu, dan saling memberikan 
motivasi sehingga ada interaksi promotif.

Guru sering membiarkan adanya siswa 
yang mendominasi kelompok atau 
menggantungkan diri pada kelompok.

Adanya akuntabilitas individual yang 
mengukur penguasaan materi pelajaran 
tiap anggota kelompok, dan kelompok 
diberi umpan balik tentang hasil belajar 

Akuntabilitas individual sering diabaikan 
sehingga tugas-tugas sering diborong oleh 
salah seorang angota kelompok sedangkan 
anggota kelompok lainnya hanya
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Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional

para anggotanya sehingga dapat saling 
mengetahui siapa yang memerlukan 
bantuan dan siapa yang dapat memberikan 
bantuan.

”mendompleng”  keberhasilan 
”pemborong”.

Kelompok belajar heterogen, baik dalam 
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 
etnik, dan sebagainya sehingga dapat 
saling mengetahui siapa yang memerlukan 
bantuan dan siapa yang memberikan 
bantuan.

Kelompok belajar biasanya homogen.

Pimpinan kelompok dipilih secara 
demokratis atau bergilir untuk 
memberikan pengalaman memimpin bagi 
para anggota kelompok.

Pemimpin kelompok sering ditentukan 
oleh guru atau kelompok dibiarkan untuk 
memilih pemimpinnya dengan cara 
masing-masing.

Keterampilan sosial yang diperlukan 
dalam kerja gotong-royong seperti 
kepemimpinan, kemampuan 
berkomunikasi, mempercayai orang lain, 
dan mengelola konflik secara langsung 
diajarkan.

Keterampilan sosial sering tidak secara 
langsung diajarkan.

Pada saat belajar kooperatif sedang 
berlangsung, guru terus melakukan 
pemantauan melalui observasi dan 
melakukan intervensi jika terjadi masalah 
dalam kerja sama antar anggota 
kelompok.

Pemantauan melalui observasi dan 
intervensi sering tidak dilakukan oleh 
guru pada saat belajar kelompok sedang 
berlangsung.

Guru memperhatikan secara proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar.

Guru sering tidak memperhatikan proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar.

Penekanan tidak hanya pada penyelesaian 
tugas tetapi juga hubungan interpersonal 
(hubungan antar pribadi yang saling 
menghargai).

Penekanan sering hanya pada 
penyelesaian tugas.
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Menurut (Lie, 2010 : 31 – 35) ada lima unsur pembelajaran kooperatif :

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 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
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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 kegiatan 

pembelajaran kooperatif.

Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran sangat penting untuk 

mengkondisikan segala sesuatu sehingga peristiwa belajar terjadi pada siswa.  

Guru bukan lagi sebagai pemberi dan sumber informasi, melainkan sebagai 

observer yang kreatif, pengarah, mediator dan pembimbing kegiatan belajar.  

Melalui proses pembelajaran kooperatif siswa berlatih untuk mengembangkan 

sikap dan perilaku-perilaku sosial yang memungkinkan dirinya untuk memahami 

sedini mungkin realita kehidupan masyarakat yang sesungguhnya (Jaskarti, 2004 : 

18).

2.2.1 Model Pembelejaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Jigsaw adalah salah satu tipe dari strategi pembelajaran kooperatif, dimana siswa 

ditempatkan ke dalam tim beranggotakan 4 sampai 5 orang untuk mempelajari 

materi yang telah dipecah-pecah menjadi bagian-bagian untuk tiap anggota 

(Aronson dalam Nur, 2000 : 29).  Model pembelajaran Jigsaw berupa pola 

membelajarkan teman sebaya dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mempelajari suatu materi dengan baik dan pada waktu yang sama ia menjadi nara 

sumber bagi yang lain (Silberman, 2000 : 157).  Belajar dengan memerankan 

teman sebagai nara sumber dikenal sebagai belajar dengan pola tutor sebaya.  

Dengan pola tutor sebaya diharapkan ada peluang bagi siswa untuk dapat 

melaksanakan kegiatan belajar lebih intensif dan efektif.
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Pembelajaran Jigsaw berorientasi pada keberhasilan kelompok, sehingga setiap 

siswa dapat termotivasi untuk meningkatkan aktivitas.  Siswa yang menjadi ketua 

kelompok akan bertanggung jawab untuk membawa kelompoknya menjadi 

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

bahan yang disediakan guru saja, tetapi dapat lebih bebas memilih bahan belajar 

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

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

belajar antar kelompok, maka jumlah anggota harus diperhitungkan.

Pada strategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli.  Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang semua 

anggotanya memiliki bagian materi yang berbeda-beda dan merupakan gabungan 

dari beberapa kelompok ahli.  Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri 

dari anggota kelompok asal yang berbeda yang mempelajari dan mendalami 

materi yang sama.

Langkah-langkah tipe Jigsaw : (1) siswa dikelompokkan dengan anggota 4 – 5 

orang, (2) setiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda, (3) 

anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli), (4) setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap 

anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok 

tentang subbab yang mereka kuasai, (5) tiap tim ahli mempresentasikan hasil 

diskusi, (6) pembahasan, (7) penutup.

Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw : (1) meningkatkan rasa 

tanggung jawab pada setiap anggota kelompok, (2) seluruh siswa menjadi lebih 
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siap menghadapi pembelajaran, (3) melatih kerjasama yang baik, (4) dengan 

adanya tim asal dan tim ahli akan terjadi pemerataan dalam penguasaan konsep 

kimia.

Melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, langkah-langkah pokok yang 

dilakukan adalah : pemberian tugas, pemberian lembar ahli, mengadakan diskusi, 

dan mengadakan tes.  Adapun rencana kegiatan pembelajaran kooperatif  tipe 

Jigsaw diatur secara instruksional sebagai berikut :

1. Siswa diberi pretest sebelum dilakukan diskusi untuk membahas materi 

yang akan diberikan, untuk mengetahui kemampuan awal siswa.

2. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, dan di dalamnya 

dibagi menjadi kelompok ahli yang berdasarkan pada materi yang 

diberikan pada tiap siswa dalam kelompok.

3. Siswa memperoleh topik-topik ahli dan membaca materi tersebut untuk 

mendapatkan informasi.

4. Siswa dengan topik ahli yang sama bertemu untuk mendiskusikan topik 

tersebut.

5. Diskusi kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan 

topik yang telah di bahas pada kelompok asalnya.

6. Tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.

7. Siswa memperoleh tes (posttest) individu yang mencakup semua topik.
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2.2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Pembelajaran kooperatif  tipe STAD merupakan salah satu tipe dari strategi 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4 – 5 orang siswa secara heterogen.  Diawali 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok (Trianto, 2007 : 52).

Pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) 

menumbuhkan semangat kebersamaan siswa, (2) melatih kemampuan dan 

keterampilan berkomunikasi, (3) melatih siswa untuk membuat suatu keputusan, 

(4) melatih siswa untuk berpikir kritis, (5) melatih siswa untuk memecahkan 

masalah, (6) melatih siswa untuk mengemukakan pendapat, (7) menciptakan 

interaksi yang saling asah, (8) melatih tanggung jawab baik secara individual 

maupun kelompok.

STAD merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang mudah dilakukan, 

terutama oleh guru pemula yang ingin mencoba menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif.  Selanjutnya menurut Slavin, ada empat langkah strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu :

1) Pembelajaran 

Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah guru menyajikan materi pelajaran 

sesuai dengan yang direncanakan.  Setiap awal dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian materi ajar di kelas.  Penyajian 

tersebut menyangkut pembukaan, pengembangan, dan latihan terbimbing dari 
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keseluruhan materi ajar.  Penekanan dalam penyajian materi ajar adalah hal-hal 

sebagai berikut:

a. Pembukaan 

Pertama, katakanlah pada siswa apa yang akan mereka pelajari dan 

mengapa hal itu penting; kedua, timbulkan rasa ingin tahu siswa dengan 

demonstrasi yang menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan nyata, atau 

cara lain.  Kita dapat meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk 

menemukan konsep atau meransang keinginan mereka pada materi ajar

tersebut; ketiga, ulangi secara singkat keterampilan atau informasi yang 

merupakan syarat mutlak.

b. Pengembangan 

Kembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari 

siswa dalam kelompok.  Perhatikan rambu-rambu berikut: 1) pembelajaran 

kooperatif menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan bukan 

hafalan; 2) mengontrol pemahaman peserta didik sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan; 3) memberi penjelasan mengapa 

jawaban pertanyaan tersebut benar atau salah.

c. Latihan terbimbing

Bentuk latihan terbimbing diantaranya adalah (1) meminta semua siswa 

mengerjakan soal atas pertanyaan yang diberikan; (2) memanggil siswa 

secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan soal, hal ini bertujuan 

supaya semua siswa selalu siap mempersiapkan diri sebaik mungkin; dan 

(3) pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu lama.  
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Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua soal dan langsung diberikan 

umpan balik.

2) Belajar Kelompok

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi 

yang diberikan pembelajaran dan membantu teman satu kelompok. Untuk

menguasai materi tersebut, siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan 

untuk melatih keterampilan yang sedang dibelajarkan untuk mengevaluasi diri 

mereka dan teman satu kelompok.

Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran kooperatif, guru perlu 

mengamati kegiatan pembelajaran dengan cara seksama.  Guru juga harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) meminta anggota kelompok 

memindahkan meja/bangku mereka bersama-sama dan pindah ke meja 

kelompok, 2) memilih nama kelompok, 3) kelompok manapun yang tidak

dapat menyepakati nama kelompok pada saat itu boleh memilih kemudian, 

4)membagikan lembar kegiatan/tugas. 

Selanjutnya, serahkanlah pada siswa untuk bekerja sama dalam pasangan 

kelompok.  Jika mereka mengerjakan soal, masing-masing siswa harus 

mengerjakan soalnya sendirian dan kemudian dicocokkan dengan temannya.  

Jika salah satu teman kelompok tidak dapat mengerjakan, teman satu 

kelompoknya bertanggung jawab menjelaskannya.  Guru perlu memperhatikan 

hal sebagai berikut: 1) tekankan pada siswa bahwa mereka belum selesai 

belajar sampai mereka yakin teman-teman satu kelompok sudah memahami 

semua materi; 2) pastikan siswa mengerti bahwa lembar kegiatan tersebut 
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untuk belajar tidak hanya untuk diisi dan diserahkan; 3)ingatkan siswa bahwa 

jika mereka mempunyai pertanyaan, mereka seharusnya menanyakan kepada 

teman-teman sekelompok sebelum bertanya kepada guru.

Sementara siswa bekerjadalam kelompok, guru berkeliling dalam kelas.  Guru 

sebaiknya memuji kelompok yang semua anggotanya duduk dalam 

kelompoknya untuk mendengarkan bagaimana anggota yang lain bekerja, dan 

sebagainya.

3) Tes atau Kuis

Setelah selesai pendalaman materi, dilakukan tes antar kelompok siswa.  Tes 

ini diadakan untuk mengukur keberhasilan belajar mengenai tujuan yang telah 

dirumuskan pada awal pembelajaran.  Tujuan tes adalah untuk mengetahui 

hasil belajar siswa, sampai sejauh mana tingkat kemampuan dan penguasaan 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

4) Penghargaan

Setiap siswa atau kelompok diberikan skor atas penguasaannya terhadap 

materi, dan bagi mereka yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor 

yang sempurna diberikan penghargaan berupa motivasi dan hadiah.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut:

1. Guru menjelaskan topik permasalahan.

2. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 – 5 orang 

siswa secara heterogen.
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3. Guru memberikan lembaran tugas akademik untuk tiap anggota kelompok 

untuk di diskusikan bersama dan saling membantu untuk menguasai 

materi.

4. Guru memberikan ujian secara individu pada setiap siswa.

5. Setiap siswa dan tiap kelompok diberi skor atas penguasaannya terhadap 

bahan ajar, dan pada individu atau kelompok yang mendapat prestasi 

paling tinggi diberi penghargaan (Wina Sanjaya, 2005 : 116).

Keunggulan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah : 

(1) bagi siswa yang berprestasi tinggi maupun rendah dapat melaksanakan tugas 

kelompok secara bersama-sama dimana siswa yang berprestasi tinggi dapat 

membantu yang lain dalam menyelesaikan tugas, (2) memberikan kesempatan 

kepada semua siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerjasama 

dan saling ketergantungan satu sama lain dalam mengerjakan tugas bersama, (3) 

dapat mendukung pembentukan sikap dan perilaku sosial siswa yang positif, serta 

siswa dapat saling menghargai satu sama lain.

2.2.3 Perbedaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Tipe STAD

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian tentang adanya sedikit 

perbedaan pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe 

STAD sebagai berikut :
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Tabel 2.3 Perbedaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan tipe STAD

Indikator Jigsaw STAD

Penyampaian informasi Informasi materi ajar 

lewat bahan tertulis

Informasi materi ajar 

lewat lisan, demonstrasi

Struktur kelompok Setiap siswa dalam 

kelompok belajar 

heterogen dengan pola 

kelompok asal dan 

kelompok ahli

Setiap siswa dalam 

sebuah kelompok 

belajar heterogen

Tugas utama

Perbedaan

Mempelajari materi 

dalam kelompok ahli dan 

Jigsaw

Menyelesaikan lembar 

tugas kerja

STAD

dilanjutkan saling 

membelajarkan pada 

kelompok asal

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 2.4 Keunggulan dan kelemahan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dan 

tipe STAD

Keunggulan/ 
Kelemahan

Jigsaw STAD

Keunggulan - Penyampaian informasi 
dari guru tertulis sehingga 

- Penyampaian 
informasi lisan 
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Keunggulan/ 
Kelemahan

Jigsaw STAD

teori konstruktivisme lebih 
terakomodasi

- Setiap siswa mempunyai 
tanggung jawab yang sama 
dalam membelajarkan 
teman sekelompoknya

sehingga sebelum 
belajar kelompok 
mereka sudah punya 
bekal dasar

- Prosedur 
pelaksanaannya lebih 
mudah

Kelemahan - Siswa yang lemah bisa jadi 
tertekan oleh tanggung 
jawabnya

- Tanggung jawab 
siswa tidak merata

2.3 Kemampuan Awal Siswa

Dalam proses belajar, untuk memahami hal-hal baru orang memerlukan modal 

berupa kemampuan yang telah melekat padanya dan yang terkait dengan hal baru 

yang akan dipelajari tersebut.  Kemampuan yang telah melekat pada seseorang 

dan yang terkait dengan hal baru yang akan dipelajari selanjutnya disebut 

kemampuan awal.

Pada dasarnya setiap siswa yang memulai suatu pelajaran atau kegiatan belajar 

telah memiliki kemampuan atau keterampilan awal.  Kemampuan awal (entery 

behavior) didefinisikan sebagai keterampilan yang harus dikuasai siswa sebelum 

ia memulai pembelajaran.  Entery behavior or skill that must be mattered by 

learners from the target population before beginning instruction (Dick and 

Carrey, 1990 : 85).
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Kemampuan awal siswa yang ada di kelas sangat heterogen, bagi siswa yang 

sudah tahu akan menjadi sesuatu yang membosankan, sedangkan bagi siswa yang 

belum tahu sama sekali mereka merasa tertinggal dan tidak dapat menangkap 

materi yang diberikan.  Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan siswa 

dalam menerima pembelajaran yang diberikan.

Pengetahuan / kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya mempunyai 

peranan penting dalam proses pembelajaran.  Pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa tersebut dalam teori pembelajaran disebut sebagai karakteristik 

siswa.  Karakteristik siswa adalah masalah-masalah dan latar belakang siswa yang 

mempengaruhi efektivitas proses belajar.  Learner characteristics are those facts 

of the learner’s experiental background that impact the effectiveness of a learning 

process.

Pengetahuan / kemampuan awal perlu diketahui oleh guru, agar informasi tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan proses pembelajaran 

selanjutnya.  Sehingga tujuan instruksional dapat tercapai dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Kemampuan awal adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan yang telah dimiliki siswa pada saat akan mengikuti 

suatu program pembelajaran.

Kemampuan awal siswa berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

sudah dimiliki siswa agar dapat mengikuti suatu pelajaran tertentu.  Jika siswa 

tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sebaiknya tidak 

mengikuti suatu pelajaran karena hal itu merupakan suatu prasyarat.  Dengan 

demikian untuk menyusun pembelajaran yang efektif, guru harus menyusun, 
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mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan siswa sebagai langkah awal pada 

pencapaian target yang diharapkan yaitu hasil belajar yang optimal.

Kemampuan awal adalah aspek yang dimiliki siswa yang akan berpengaruh dalam 

pemilihan strategi pembelajaran yang optimal.  Kemampuan awal amat penting 

peranannya dalam meningkatkan kebermaknaan pembelajaran yang selanjutnya 

memberi dampak positif dalam memudahkan proses pembelajaran.  Dengan 

memperhatikan kemampuan awal siswa, maka proses pembelajaran dapat dicapai.  

Dengan kata lain, kemampuan awal yang dimiliki siswa merupakan titik 

berangkat untuk memulai pelajaran berikutnya.

Kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum memulai pelajaran baru 

mempunyai pengaruh pada kemampuan untuk memahami suatu pelajaran yang 

dihadapinya.  Hal itu baru terjadi jika antara kemampuan awal dan materi baru 

menunjukkan adanya relevansi terutama kalau kemampuan awal tersebut 

merupakan pengetahuan prasyarat terhadap pelajaran berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa kemampuan awal pada 

umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) merupakan prasyarat yang 

perlu ada untuk pembelajaran berikutnya, 2) merupakan titik tolak untuk 

mengembangkan proses pembelajaran berikunya, 3) mempunyai hubungan 

dengan hasil belajar. 
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2.4 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) 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) menyimpulkan bahwa 

ada perbedaan  rerata prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhtas (2007) menyimpulkan 

bahwa peningkatan kemampuan komunikasi siswa sangat menonjol adalah 

kemampuan menyusun dan menyampaikan hasil kerja, sedangkan 

kemampuan komunikasi yang kurang muncul adalah kemampuan 

mengungkapkan gagasan.

2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel sebagai berikut. Sebagai variabel 

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

tipe Jigsaw; (3) kemampuan awal siswa.  Adapun variabel terikatnya adalah 

penguasaan konsep siswa. Sebelum dilihat keterkaitan antar variabel untuk 

melihat model pembelajaran mana yang dipandang paling efektif maka dibawah 
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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.

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

apa yang mereka 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 skor kelompok.  Adanya dua hal tersebut maka 

diharapkan setiap siswa akan berbuat maksimal pada kelompoknya.
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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 optimal dibandingkan yang pertama. Hal ini 

dimungkinkan karena pemanfaatan waktu pembelajaran digunakan untuk diskusi, 

tanya jawab, dan menyampaikan informasi antar teman kelompok.  
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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 2.5 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.

2.6  Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.  Ada 

perbedaan penerapan tipe pembelajaran kooperatif pada prestasi belajar kimia, 

dan berdasarkan dari kajian teori model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih 

efektif.  Dari hipotesis umum tersebut dapat diuraikan menjadi hipotesis kerja 

sebagai berikut :
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1. Ada interaksi antara kemampuan awal siswa dan pembelajaran kooperatif 

dengan prestasi belajar siswa.

2. Rata-rata penguasaan konsep siswa yang belajar melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan yang belajar 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD.

3. Rata-rata penguasaan konsep siswa yang berkemampuan awal tinggi

dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi daripada dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

4. Rata-rata penguasaan konsep siswa yang berkemampuan awal rendah

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.   


