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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

  

 

      Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang 

berupa tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis. Untuk lebih jelasnya 

pembahasan tiap sub bab akan diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

       Pembahasan dalam tinjauan pustaka ini difokuskan pada beberapa bagian 

yang berupa pembelajaran, teori pembelajaran, hasil belajar, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, kemampuan awal, hakekat pelajaran ekonomi dan penelitian yang 

relevan. 

 

2.1.1 Tinjauan Tentang Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran 

        Pembelajaran sebagai suatu sistem instruksional mengacu pada pengertian 

sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk 

mencapai  tujuan (Djamarah, 2002: 10). Menurut Darsono dkk (2000: 24) 

pembelajaran adalah sustu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Pembelajaran 

terjemahan dari kata “instruction” yang terdiri dari self instruction (dari dalam 

internal) dan eksternal instruction (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat 
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internal antara lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. 

Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan 

sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran (Achmad Sugandi, 2004: 

9). Gagne dan Briggs (dalam Tasrif, 2008: 104) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dsb) yang secara 

sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa (pembelajar), sehingga proses 

belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas 

pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua 

kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada 

proses belajar manusia. 

       Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran dapat 

berhasil jika ada feed back atau balikan yang baik antara guru dan siswa. Seorang 

guru harus berusaha sebaik mungkin agar siswa dapat membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan member kesempatan kepada siswa untuk berfikir dan 

memahami apa yang dipelajari, sehingga akan membentuk suatu perubahan pada 

diri siswa sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Jika sudah 

terjadi feed back antara guru dan siswa maka diharapkan tujuan pembelajaran 

tersebut dapat tercapai. 

       Pembelajaran (learning) adalah suatu kegiatan yang berupaya 

membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor 

lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi serta berbagai 

strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena ilmu pembelajaran (learning science) 
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dipandang sebagai suatu disiplin yang masih relatif mudah, menaruh perhatian 

pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan proses pembelajaran. 

       Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, 

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

dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku 

dalam waktu yang relatif lama dank arena adanya usaha. Proses perubahan 

tingkah laku, dan perubahan itu bukan hanya dengan kepemilikan pengetahuan 

yang banyak saja, tetapi juga kemampuan berindak dengan apa yang telah 

diketahuinya itu, maka sudah saatnya guru menyadari bahwa belajar bukanlah 

hanya mengingat ataupun menghafal fakta-fakta dan konsep, tetapi lebih dri itu 

belajar berarti siswa mengalami, dengan mengalami sendiri, menemukan sendiri 

akan lebih memberikan kesan dibenak siswa. 

 

2.1.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

       Menurut Eggen & Kauchak (1998) menjelaskan bahwa ada enam ciri 

pembelajaran yang efektif, yaitu: 

a. siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi 

berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

b.  guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran, 

c.  aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

d. guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada 

siswa dalam menganalisis informasi, 

e.  orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 

f. guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

dan gaya mengajar guru. 

 

       Menurut Krisna (2009) ciri-ciri pembelajaran yang menganut unsur-unsur 

dinamis dalam proses belajar siswa sebagai berikut. 
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a. Motivasi belajar 

b. Bahan belajar. 

c. Alat Bantu Belajar. 

d. Suasana belajar       

e. Kondisi siswa yang belajar. 

 

 

2.1.1.3 Peran Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran 

        Peran guru dalam pembelajaran yaitu membuat desain instruksional, 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau 

membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. 

Selain itu, menurut Djamarah (2000: 43-48) bahwa tugas dan tanggung jawab 

guru atau lebih luasnya pendidik sebagai berikut. 1) Korektor, 2) Inspirator, 3) 

Informator, 4) Organisator, 5) Motivator, 6) Inisiator, 7) Fasilitator, 8) 

Pembimbing, 9) Demonstrator, 10) Pengelola kelas, 11) Mediator, 12) 

Supervisor, 13) Evaluator. 

       Oleh karena itu, jelaslah bahwa kata “pendidik” dalam perspektif pendidikan 

yang selama ini berkembang di masyarakat memiliki makna yang lebih luas, 

dengan tugas, peran, dan tanggung jawabnya adalah mendidik peserta didik agar 

tumbuh dan berkembang potensinya kearah yang lebih sempurna. 

 

2.1.2 Tinjauan Tentang Teori Pembelajaran 

       Teori pembelajaran pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu teori pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar. Gagne (1992: 25) menyatakan untuk terjadinya 

belajar pada siswa diperlukan kondisi belajar, baik dalam kondisi internal 

maupun eksternal. Kondisi internal merupakan peningkatan memori sebagai hasil 
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belajar terdahulu dan memori siswa yang terdahulu merupakan komponen 

kemampuan yang baru dan ditempatkan bersama-sama.  

       Kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang dirancang dalam 

pembelajaran. Gagne menekankan pentingnya kondisi internal dan eksternal 

dalam suatu pembelajaran agar siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan 

demikian, sebaliknya memperhatikan atau menata pembelajaran yang 

memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai agar informasi yang 

baru dapat dipahaminya. Kondisi eksternal ini bertujuan antara lain merangsang 

ingatan siswa, menginformasikan tujuan pembelajaran, membimbing belajar 

materi yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa menghubungkan 

dengan informasi yang baru. 

        Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori 

belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa 

juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. 

Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang 

dikemas dalam tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi 

dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkontruksi ilmu pengethuan. Misalnya, pada 

tahap sensori motor anak berfikir melalui gerakan atau perbuatan (Ruseffendi, 

1988: 132) dalam Trianto, (2009: 24). 

         Selanjutnya, piaget yang dikenal sebagai kontruktivis pertama (Dahar, 

2006:159) menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak 

melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru 

dalam pikiran. Sedangkan, akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran 
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karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat 

(Ruseffendi, 1988: 133) dalam Trianto, (2009: 35). 

        Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh 

secara pasif oleh seseorang, meleinkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan 

kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu 

sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan ketidakseimbangan 

dan keadaan keseimbangan (Poedjiadi, 1999: 61). Dari pandangan Piaget tentang 

tahap perkembangan kognitif anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu 

cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan 

kematangan intelektual anak. Berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya 

menurut pandangan konstruktivisme. 

        Margareth Bell (1991: 222) mengajukan karakteristik sebagai berikut: (1) 

siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki tujuan, (2) 

belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa, (3) 

pengetahuan bukan sesuatu yang datan dari luar melainkan dikonstruksi secara 

personal, (4) pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan 

melibatkan pengaturan situasi kelas, (5) kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, 

melainkan seperangkat pembelajaran, materi dan sumber. 

        Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir 

yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu 

pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan 

akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Dari pengertian di atas, 

dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung secara 
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interaktif antara faktor intern pada diri pebelajar dengan faktor ekstern atau 

lingkungan, sehingga melahirkan perubahan tingakah laku. Berikut adalah tiga 

dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap perkembangan kognitif atau 

biasa juga disebut tahap perkembangan mental. 

        Ruseffendi (1988: 133) dalam Trianto (2009: 15) mengemukakan: (1) 

perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi 

dengan urutan yang sama. Maksudnya, setiap manusia akan mengalami urutan-

urutan tersebut dan dengan urutan yang sama, (2) tahap-tahap tersebut 

didefinisikan sebagai suatu cluster dari operasi mental (pengurutan, pengekalan, 

pengelompokan, pembuatan hipotesis dan penarikan kesimpulan) yang 

menunjukkan adanya tingkah laku intelektual dan (3) gerak melalui tahap-tahap 

tersebut dilengkapi oleh keseimbangan (equilibrium), proses pengembangan yang 

menguraikan tentang interaksi antara pengalaman (asimilasi) dan struktur 

kognitif yang timbul (akomodasi). Berbeda dengan konstruktivisme kognitif ala 

Piaget, konstruktivisme sosial yang dikembangkan Vigotsky adalah bahwa 

belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun 

fisik.  

 

2.1.3 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang didesain 

sedemikian rupa, diterapkan dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran merupakan hal 

yang mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Proses 

pendidikan bisa berjalan efektif, apabila model pembelajaran yang diterapkan di 

kelas mampu menumbuhkan gairah siswa untuk belajar. 
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Menurut Joyce (1992) dalam Husnaini (2008: 1) istilah model 

pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya, sehingga model 

pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, 

metode atau prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. 

Soekamto, dkk dalam Husnaini (2008: 2) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah “Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.” 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa 

model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. 

Menurut Kardi dan Nur (2000) dalam Husnaini (2008: 2) model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, 

metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 

1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

3) tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; dan lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 
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Gropper (1997) dalam Moerdiyanto (2008: 13) menyatakan bahwa model 

atau strategi belajar mengajar adalah suatu rencana untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Model instruksional terdiri dari metode atau teknik (prosedur) 

yang akan menjamin bahwa siswa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode atau teknik belajar mengajar adalah bagian dari strategi belajar mengajar, 

yaitu jalan dan alat yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa 

untuk mencapai tujuan belajar. Dalam mengatur strategi pembelajaran, guru 

dapat memilih berbagai metode atau teknik, seperti ceramah (expository), diskusi, 

simulasi, karyawisata dan menemulan sendiri (discovery). 

Menurut Moerdiyanto (2008: 16) ciri-ciri model pembelajaran secara 

khusus diantaranya adalah: 

1) rasional teoritik yang logis yangdisusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar; 

3) tingkah laku mengajar yang diperlukanagar model tersebut dapat 

dilaksanakandengan berhasil; dan 

4) lingkungan belajar yang duperlukanagar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan model pembelajaran adalah 

kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, yang dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa menuju tercapainya tujuan instruksional 

tertentu. Oleh karena itu, model pembelajaran merupakan komponen penting 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, 

tugas guru adalah memilih model pembelajaran yang tepat untuk membantu 

siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun, tidak ada satupun 

model pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan semua materi untuk semua 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
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siswa. Model tersebut harus dipilih ataupun dikombinasikan dengan cermat agar 

dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa menuju tercapainya tujuan instruksional 

yang diharapkan.  

2.1.4 Pendidikan IPS 

Pembelajaran IPS suatu program pembelajaran yang terpadu dengan 

berbagai disiplin ilmu yang bahannya bukan hanya ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, melainkan juga segala gerak kegiatan dasar dari manusia dalam 

berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Menurut Pargito (2010: 7) pendidikan IPS (social studies) adalah suatu 

kajian terpadu terhadap masalah-masalah sosial yang dikemas secara sosial-

psikologis untuk trujuan pendidikan. Lebih lanjut Pargito (2010: 73) mengatakan 

ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial. 

Menurut Soemantri (2003: 14) IPS merupakan perpaduan cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan 

pendidikan, bahkan juga menyangkut aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi. 

Sedangkan menurut Winataputra, (2005: 29) ada 3 istilah yang muncul yaitu 

pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial yang diartikan 

sebagai studi masalah-masalah sosial yang dipilh dan dikembangkan dengan 
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menggunakan pendekatan interdisipiliner dan bertujuan agar masalah-masalah 

sosial dapat dipahami oleh siswa. 

Menurut Trianto (2009: 124) IPS merupakan integrasi dari berbagai 

cabang-cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum dan budaya. Ilmu sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya). IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

Sapriya (2009: 48) yang menyatakan bahwa “Program pendidikan IPS 

yang komprehensif adalah program yang mencakup empat dimensi, meliputi: 

dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi 

tindakan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

IPS merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk 

membentuk warga negara yang baik mampu memahami dan menganalisis kondisi 

dan masalah sosial serta ikut memecahkan masalah sosial sesuai dengan 

perkembangan psikologi.  

Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA merupakan ilmu sosial yang wajib 

dikembangkan secara mendalam. Karena meskipun merupakan bidang ilmu yang 

dominan terhadap hapalan dan teori, tetapi manfaat dan tujuan dari IPS tersebut 

dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial pada 

hakikatnya adalah pendidikan suatu disiplin ilmu karena berkenaan dengan 



 26 

kehidupan masyarakat banyak. 

 

2.1.4.1  Tujuan pendidikan IPS 

Menurut Pargito (2010: 2) melalui pendidikan IPS di sekolah diharapkan 

dapat membekali pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan 

humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di 

lingkungan serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, yang pada 

akhirnya siswa yang belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang baik 

dan bertanggungjawab. 

Selanjutnya menurut Gross dalam Solihatin dan Raharjo (2008: 14) tujuan 

Pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang 

baik dalam kehidupannya di masyarakat, secara tegas ia mengatakan ”to prepare 

students to be well-functioning citizens in a democratic society”. Tujuan lain dari 

pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan 

penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. 

Berdasarkan tujuan Pendidikan IPS yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah membantu siswa mengembangkan 

kemampuan intelektual dalam memahami disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, 

dan nilai-nilai di masyarakat sehingga mempunyai kemampuan/keterampilan 

dalam mengambil keputusan pribadi dalam mewujudkan rasa tanggung jawab 

sebagai anggota keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. 

 

2.1.4.2  Karakteristik pendidikan IPS 

Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs menurut 

Puskur (2006: 9) sebagai berikut. 
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(a) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama; (b) 

Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu; (c) 

Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; (d) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan; (e) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan.” 

 

Menurut Soemantri (2003: 92) Pendidikan IPS adalah penyederhanaan 

atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari IPS 

hendaknya memahami terlebih dahulu tentang karakter IPS, yaitu mempelajari 

kondisi masyarakat lingkungan dari masyarakat terkecil (keluarga) sampai pada 

masyarakat yang paling luas (dunia secara internasional) yang dapat dijadikan 

sebagai bahan/materi pembelajaran. 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

       Bertitik tolak dari berbagai pandangan sejumlah ahli mengenai belajar, maka 

konsep belajar selalu menunjukan kepada “suatu proses perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.  Hal senada juga 

diungkapkan oleh Hamalik (2004 : 30) bahwa, belajar merupakan suatu proses 
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perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya.  Bukti 

bahwa seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersbut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.  Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil belajar.         

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) mengemukakan bahwa: “Hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

Hasil belajar untuk sebagian adalah karena berkat tindak guru, pencapaian tujuan 

pembelajaran, pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental 

siswa”. Driscoll menyatakan bahwa hasil belajar yang muncul dalam diri siswa 

merupakan akibat atau hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan. Pernyataan 

ini dapat diartikan, apabila siswa belajar maka hasil belajar dapat dilihat dari 

kemampuannyamelakukan suatu kegiatan baru yang sifatnya menetap daripada 

yang dilakukan sebelumnya sebagai akibat atau hasil dari interaksi siswa dengan 

lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa seorang yang telah mengalami 

proses belajar dapat ditandai dengan adanya perubahan perilaku sebagai suatu 

kriteria keberhasilan belajar pada diri seseorang yang belajar (Uno, 2007: 15-16). 

       Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Individu yang belajar akan memperoleh hasil 

dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar itu. Hasil belajar yaitu suatu 

perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, 
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pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang belajar 

(Anonim, 2011). 

        Senada dengan pendapat diatas yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, Gagne (Uno, 2007:16) mengungkapkan bahwa  belajar sebagai 

perubahan perilaku terjadi setelah siswa mengikuti atau mengalami suatu proses 

belajar mengajar, yaitu hasil belajar dalam bentuk penguasaan kemampuan dan 

keterampilan. Gagne mengistilahkan perubahan tingkah perilaku akibat kegiatan 

belajar mengajar dengan kapabilitas. Di sini kapabilitas diartikan berdasarkan 

atas adanya perubahan kemampuan seseorang sebagai akibat belajar yang 

berlangsung selama masa waktu tertentu. 

        Menurut Jenkins dan Unwin serta Gagne mendefinisikan hasil belajar 

sebagai perubahan dalam kapabilitas (kemampuan tertentu) sebagai akibat 

belajar. Menurut Jenkins dan Unwin (Uno, 2007: 17) bahwa “hasil akhir dari 

belajar (learning outcomes) adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa 

yang mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Disini Jenkins 

dan Unwin melihat hasil belajar serupa dengan pengertian yang diungkapkan 

Gagne, yaitu siswa yang mampu mengerjakan sesuatu sebagai hasil belajar 

tentulah akibat kapabilitasnya (kemampuan tertentu). Berdasarkan pengertian 

Gagne serta Jenkins dan Unwin, dapat diartikan bahwa hasil belajar merupakan 

pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam bentuk kemampuan-

kemampuan tertentu. Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar 

mengajar yang optimal cenderung menunjukan hasil yang berciri sebagai berikut. 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi pada diri 

siswa 
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2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama 

diingatannya, membentuk prilakunya, bemanfat untuk mempelajarai 

aspek lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan yang lainya. 

4. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengerndalikan 

dirinya terutaman adalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai 

dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya (Anonim, 2011). 

 

        Hasil belajar perlu diupayakan peningkatannya. Menurut Djamarah dan Zain 

(2002: 36), untuk meningkatkan hasil belajar dalam bentuk pengarus 

instruksional dan untuk mengarahkan pengaruh pengiring terhadap hal-hal yang 

positif dan berguna buat siswa, guru harus pandai memilih apa isi pelajaran serta 

bagaimana proses belajar itu harus dikelola dan dilaksanakan di sekolah. Ada dua 

jenih belajar yang perlu dibedakan, yaitu “belajar konsep” dan “belajar proses”. 

Belajar konsep lebih menekankan hasil belajar kepada pemahaman fakta dan 

prinsip, banyak bergantung pada apa yang diajarkan oleh guru, yaitu bahan atau 

isi pelajaran, dan lebih bersifat kognitif. Sedangkan belajar proses atau 

keterampilan proses lebih ditekankan pada masalah bagaimana bahan pelajaran 

itu diajarkan atau dipelajari. 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa yaitu faktor 

yang berasal dari luar siswa (faktor eksternal) meliputi : suasana rumah, orang 

tua, motivasi, keadaan ekonomi keluarga dan juga faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa (faktor internal) meliputi : kesehatan, intelegensi, bakat, motivasi, 

minat, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan 

tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan (Slameto, 2003: 54-64). 
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        Hasil belajar siswa tidak akan optimal, jika siswa tidak belajar dengan 

sungguh-sungguh. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh peran guru itu sendiri, 

selain beberapa faktor lainnya. Agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal 

maka pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan terorganisir. Sardiman 

(2001: 19) mengungkapkan bahwa agar memperoleh hasil belajar yang optimal, 

maka proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan sengaja 

serta terorganisir secara baik.  

       Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar diperlukan penilaian. Menurut 

Uno (2007: 140), penilaian bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil 

belajar siswa dan hasil mengajar guru. Informasi hasil belajar atau hasil mengajar 

berupa kompetensi dasar yang dikuasai dan yang belum dikuasai siswa. Hasil 

belajar digunakan untuk memotivasi siswa, dan untuk perbaikan serta 

peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. Hasil belajar memerlukan suatu 

penilaian, penilaian itu sendiri tujuannya adalah untuk mngetahui tingkat 

pencapaian kompetansi siswa. Penilaian juga bertujuan untuk: (1) mengetahui 

tingkat pencapaian kompetensi siswa, (2) mengukur pertumbuhan dan 

perkembangan siswa, (3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa, (4) mengetahui 

hasil pembelajaran, (5) mengetahui pencapaian kurikulum, (6) mendorong siswa 

belajar, dan (7) mendorong guru agar mengajar dengan lebih baik. (Uno, 2007: 

131). 

        Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa 

dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui 

kompetensi dasar, materi atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. 

Dengan mengevaluasi hasil belajar guru akan mendapatkan manfaat besar untuk 
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melakuakan program perbaikan yang tepat (Uno, 2007: 139). Hasil belajar yang 

diharapkan dari setiap kegiatan pembelajaran adalah pencapaian hasil belajar 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

        Menurut Fred Percipal dan Henry Ellington (Uno, 2007: 35), tujuan 

pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan 

atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil 

belajar.  Tujuan pembelajaran biasanya darahkan pada salah satu kawasan 

taksonomi. Bloom dan Krathwohl (Uno, 2007: 35) memilih taksonomi 

pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni sebagai berikut. 

1. Kawasan Kognitif 

Kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses 

mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang 

lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri dari 6 tingkatan, 

yaitu: 

a. tingkat pengetahuan (Knowledge); 

b. tingkat pemahaman (Komprehension); 

c. tingkat penerapan(Application); 

d. tingkat alanisis (Analysis); 

e. tingkat sintesis (Synthesis); 

f. tingkat evaluasi (Evaluation). 

2. Kawasan Afektif 

 Suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi 

 (penghargaan) dan penyesuaian perasaan social. Tingkatan afeksi ada 

 lima, yaitu: 

a.  kemauan menerima; 

b.  kemauan menanggapi; 

c.  berkeyakinan; 

b. penerapan karya; 

c. ketekunan dan ketelitian. 

2. Kawasan Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

keterampilan (Skill) yang bersifat manual atau motorik. Urutan 

tingkatannya yaitu: 

a. persepsi; 

b. kesiapan melakukan suatu kegiatan; 

c. mekanisme; 

d. respon terbimbing; 

e. kemahiran; 

f.  adaptasi; 
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g. originasi. 

 

       Hasil belajar  adalah hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar, 

hasil tersebut berupa  kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Kemampuan yang diperoleh siswa diwujudkan dalam bentuk 

hasil belajar. Hasil belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan 

pengajaran yang dicerminkan dalam bentuk poin atau angka setelah mengikuti 

tes. 

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

       Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk 

siswa. Pembelajaran Kooperatif artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu 

tim. Slavin (dalam Isjoni, 2010: 15) mengemukakan, “In cooperative learnings 

methods, students work together in four member teams to master material 

initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang 

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam 

belajar. 

        Sedangkan Johnson (dalam Isjoni, 2010: 15) mengemukakan, “Cooperanon 

means working together to accomplish shared goals. Within cooperative 

activities individuals seek outcomes that are beneficial to all other groups 

members. Cooperative learning is the instructional use of small groups that 
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allows students to work together to maximize their own and each other as 

learning”. Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran kooperatif mengandung 

arti bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, 

siswa mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompok. 

Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk memaksimalkan 

belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok itu. Prosedur 

pembelajaran kooperatif didesain untuk mengaktifkan siswa melalui inkuiri dan 

diskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. 

        Menurut Lie (2008: 18) menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah 

pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan pembelajaran kooperatif hanya 

berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau tim yang di dalamnya siswa 

bekerja secara terarah untuk mencapai utujuan yang sudah ditentukan dengan 

jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang saja. Artz dan 

Newman (dalam Miftahul Huda, 2011: 32) mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif sebagai small groups of learners working together as a team to solve a 

problem, complete a task, or accomplish a common goal (kelompok kecil 

pembelajar/siswa yang bekerjasama dalam suatu tim untuk mengatasi suatu 

masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai suatu tujuan bersama). 

      Proses pembelajaran pada kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi 

heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling 

membantu (Trianto, 2009: 41). Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah 
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untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara 

aktif dalam proses berfikir dan kegiatan belajar. Hal ini bermanfaat untuk melatih 

siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda 

latarbelakangnya.  

       Pembelajaran Kooperatif bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok 

siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru diharapkan mampu membentuk 

kelompok-kelompok kooperatif dengan berhati-hati agar semua anggotanya dapat 

bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan 

pembelajaran teman-teman satu kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok 

bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman 

satu anggota untuk mempelajari juga. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Penyelesaian setiap tugas 

kelompok membuat siswa sebagai anggota kelompok harus saling bekerjasama 

dan harus saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran 

kooperatif menyatakan bahwa belajar dikatakan belum selesai jika salah satu 

teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Menurut Lungdren 

(dalam Isjoni, 2010: 13), unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut. 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

b. Para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab terhadap diri sendiri 

dalam mempelajari materi yang dihadapinya. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 
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d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerjasama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

 

     Menurut Arends (dalam Endang dan Made, 2010: 191) pembelajaran 

kooperatif dapat ditandai oleh fitur-fitur berikut ini. 

a. Peserta didik bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. 

b. Tim-tim itu terdiri atas peserta didik yang berprestasi rendah, sedang dan 

tinggi. 

c. Bilamana mungkin, tim-tim itu terdiri atas campuran ras, budaya dan 

gender. 

d. Sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun individu. 

 

 

      Pembelajaran kooperatif mengajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar 

siswa dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau 

tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota 

kelompok mencapai ketuntasan (Trianto, 2009: 56). 

 

2.1.6.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

        Menurut Arends (dalam Trianto, 2009: 65) menyatakan pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajar, (2) Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan ti akan 

dnggi, sedang dan rendah, (3) Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang kelamin yang beragam, dan (4) 

Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu.  Tiga konsep 
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sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif sebagaimana 

dikemukakan oleh Slavin (dalam Trianto, 2009: 61) yaitu sebagai berikut. 

1. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai 

kriteria yang ditentukan. 

2. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok 

tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok. 

Tanggungjawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan 

memastikan setiap anggota kelompok telah siap menghadapi setiap 

anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang 

lain. 

3. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah 

membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri. 

Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah sama-sama tertantang untuk melakukan yang terbaik dan bahwa 

kontribusi semua anggota kelompok sangat bernilai. 

 

 

2.1.6.3 Unsur Penting Pembelajaran Kooperatif 

       Roger dan David Johnson dalam Lie (2008: 31) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dikatakan cooperative learning. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong harus 

diterapkan, yaitu: 

1) Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif maka guru perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru terjadi saling 

ketergantungan antar anggota kelompok 

2) Tanggung jawab perseorangan 

Setiap anggota kelompok diberi tugas yang berbeda. Hal ini bertujuan 

agar anggota kelompok bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

tersebut. Setiap anggota kelompok akan menuntut teman-teman dalam 

satu kelompok yang tidak melaksanakan tugas agar tidak menghambat 

teman yang lain. 

3) Tatap muka 

Setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu dan 

berdiskusi. Kegiatan ini akan memberikan para pembelajar untuk 

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Pembentukan 

sinergi ini bertujuan untuk menghargai perbedaan, memanfaatkan 

kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. Setiap anggota 
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kelompok perlu diberikan kesempatan untuk saling mengenal dan 

menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan diskusi. 

4) Komunikasi antaranggota 

Peserta didik harus dibekali dengan berbagai keterampilan 

berkomunikasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kelompok akan 

tercapai apabila para anggotanya saling mendengarkan dan saling 

mengutarakan pendapat. Keterampilan berkomunikasi merupakan proses 

yang panjang, akan tetapi proses ini sangat bermanfaat untuk menambah 

pengalaman belajar, pembinaan perkembangan mental dan emosional. 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peseta didik dalam pencapaian tujuan, 

maka peserta didik harus mampu berkomunikasi. 

 

      Menurut Johnson & Johnson dan Sutton (dalam Trianto, 2009: 60) terdapat 

lima unsur penting dalam belajar kooperatif, sebagai berikut: 

1. Saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa 

Dalam belajar kooperatif siswa merasa bahwa mereka sedang bekerja 

sama untuk mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lain. Seorang 

siswa tidak akan sukses kecuali semua anggota kelompoknya juga sukses. 

Siswa akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang 

juga mempunyai andil terhadap suksesnya kelompok. 

2. Interaksi antara siswa yang semakin meningkat 

Belajar kooperatif akan meningkatkan interaksi antara siswa. Interaksi 

yang terjadi dalam belajar kooperatif adalah dalam hal tukar-menukar ide 

mengenai masalah yang sedang dipelajari bersama. 

3. Tanggung jawab individual 

Dapat berupa tanggung jawab siswa dalam hal: (a) membantu siswa yang 

membutuhkan bantuan (b) siswa tidak dapat hanya sekedar 

“membonceng” pada hasil kerja teman jawab siswa dan teman 

sekelompoknya. 

4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil 

Dalam belajar kooperatif, selain dituntut untuk mempelajari materi yang 

diberikan seorang siswa dituntut belajar bagaimana berinteraksi dengan 

siswa lain dalam kelompoknya. Bagaimana siswa bersikap sebagai 

anggota kelompok dan menyampaikan ide dalam kelompok akan 

menuntut keterampilan khusus. 

5. Proses kelompok 

Proses kelompok terjadi jika anggota kelompok mendiskusikan 

bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat 

hubungan kerja yang baik. 

 

 

2.1.6.4 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

        Johnson & Johnson (dalam Trianto 2009: 57) menyatakan bahwa tujuan 

pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 



 39 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara 

kelompok. Lousell & Descamps (dalam Trianto, 2009: 57) menyatakan karena 

siswa bekerja dalam satu team, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki 

hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan kemampuan, 

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses kelompok dan pemecahan 

masalah. 

       Selanjutnya Stahl (dalam Isjoni, 2010: 24) mengemukakan melalui model 

cooperative learning siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai 

pertimbangan untuk berfikir dan menentukan serta berbuat dan berpartisipasi 

sosial. Model pembelajaran dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim, dkk (Isjoni, 2010: 

27), yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

c. Pengembangan keterampilan social 

 

2.1.6.5 Keterampilan Kooperatif 

       Pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa 

atau peserta didik juga harus mempelajar keterampilan-keterampilan khusus yang 

disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk 

melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun 

dengan membangun tugas anggota kelompok selama kegiatan. Menurut 

Lungdren (dalam Trianto, 2009: 46) keterampilan-keterampilan kooperatif 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

 



 40 

a. Keterampilan Kooperatif Tingkat Awal 

1) Menggunakan kesepakatan 

Yang dimaksud dengan menggunakan kesepakatan adalah 

menyamakan pendapat yang berguna untuk meningkatkan hubungan 

kerja dalam kelompok. 

2) Menghargai kontribusi 

Menghargai berarti memperhatikan atau mengenal apa yang dapat 

dikatakan atau dikerjakan anggota lain, dapat saja kritik yang 

diberikan itu ditujuakan terhadap ide dan tindak individu. 

3) Mengambil giliran dan berbagi tugas 

Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok 

bersedia menggantikan dan bersedia mengemban tugas/tanggung 

jawab tertentu dalam kelompok. 

4) Berada dalam kelompok 

Maksud disini adalah setiap anggota tetap dalam kelompok kerja 

selama kegiatan berlangsung. 

5) Berada dalam tugas 

Yang dimaksud berada dalam tu gas adalah meneruskan tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya, agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai 

waktu yang dibutuhkan. 

6) Mendorong partisipasi 

Mendorong partisipasi berarti mendorong semua anggota kelompok 

untuk memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

7) Mengundang orang lain 

Maksudnya adalah meminta orang lain untuk berbicara dan 

berpartisipasi terhadap tugas. 

8) Menyelesaikan tugas dalam waktunya 

9) Menghormati perbedaan individu 

Menghormati perbedaan individu berarti bersikap menghormati 

terhadap budaya, suku, ras atau pengalaman dari semua siswa atau 

peserta didik. 

b. Keterampilan tingkat menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan dan 

simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, 

mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, 

mengorganisir dan mengurangi ketegangan. 

c. Keterampilan tingkat mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan 

cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. 

 

 

2.1.6.6 Langkah-langkah Pembelajaran Koopertif 

        Urutan langkah-langkah perilaku guru menurut pembelajaran kooperatif 

yang diuraikan oleh Arends (dalam Trianto, 2009: 48) adalah sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel  2.1 Sintaks Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

 

Fase 2: 

Menyajikan informasi 

 

 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

 

 

Fase 4: 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

 

Fase 5: 

Evaluasi 

 

 

 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingi dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. 

 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan. 

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 

 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajar atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

        

       Terdapat enam fase utama dalam pembelajaran kooperatif menurut Arends. 

Pembelajaran dalam kooperatif dimulai dengan guru menginformasikan tujuan-

tujuan dari pembelajaran dan memotivasi untuk belajar. Fase ini diikuti dengan 

panyajian informasi, sering dalam bentuk teks bukan verbal. Kemudian 

dilanjutkan langkah-langkah dimana siswa di bawah bimbingan guru bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung. Fase 

terakhir dari pembelajaran kooperatif meliputi penyajian produk akhir kelompok 

atau mengetes apa yang telah dipelajari oleh siswa dan pengenalan kelompok dan 

usaha-usaha individu. 
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2.1.6.7 Pendekatan Dalam Pembelajaran Kooperatif 

       Prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak berubah walaupun terdapat 

beberapa variasi dari model tersebut. Ada empat pendekatan pembelajaran 

kooperatif menurut Arends (dalam Trianto, 2009: 52), yang akan diuraikan secara 

ringkas masing-masing pendekatan tersebut. 

a. Student Teams Achiement Division (STAD) 

b. Investigasi Kelompok 

c. Pendekatan Struktural 

d. Jigsaw 

     Untuk melihat dengan jelas perbandingan antara keempat pendekatan 

pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel  2.2 Perbandingan Pendekatan Dalam Pembelajaran Kooperatif 

 STAD Jigsaw Penyelidikan 

Kelompok 

Pendekatan 

Struktur 
Tujuan 

Kognitif 

 

 

 

 

Tujuan sosial 

 

 

 

Struktur Tim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan 

topik 

pelajaran 

 

Informasi 

akademik 

sederhana 

 

 

 

Kerja 

kelompok dan 

kerjasama 

 

Kelompok 

belajar 

heterogen 

dengan 4-5 

orang anggota 

 

 

 

 

 

Biasanya guru 

 

 

 

Informasi 

akademik 

sederhana 

 

 

 

Kerja kelompok 

dan kerjasama 

 

 

Kelompok 

belajar 

heterogen 

dengan 5-6 

orang anggota, 

menggunakan 

pola “kelompok 

ahli” dan 

“kelompok asal” 

 

Biasanya guru 

 

 

 

Informasi 

akademik tingkat 

tinggi dan 

keterampilan 

inkuiri 

 

Kerja dalam 

kelompok 

kompleks 

 

Kelompok 

belajar dengan 5-

6 orang anggota 

homogen 

 

 

 

 

 

 

Biasanya guru 

 

 

 

Informasi 

akademik 

sederhana 

 

 

 

Keterampilan 

kelompok 

dan 

keterampilan 

sosial 

Bervariasi 

berdua, 

bertiga, 

berkelompok 

4-6 orang 

anggota 

 

 

 

Biasanya 

guru 
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 Tabel   2.2 (Lanjutan)  

 

 

 

 

 

 

 
STAD 
 

Jigsaw 

 

Penyelidikan 

Kelompok 

Pendekatan 

Struktur 

Tugas utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

 

 

 

 

 

Pengakuan 

Siswa dapat 

menggunakan 

lembar 

kegiatan dan 

saling 

membantu 

untuk 

menuntaskan 

materi 

belajarnya 

Tes mingguan 

 

 

 

 

 

Lembar 

pengetahuan 

dan publikasi 

laen 

Siswa 

mempelajari 

materi dalam 

“kelompok 

ahli”, kemudian 

membantu 

anggota 

“kelompok asal” 

mempelajari 

materi itu 

Bervariasi, 

dapat berupa tes 

mingguan 

 

 

 

Publikasi lain 

 

Siswa 

menyelesaikan 

inkuiri komplek 

 

 

 

 

 

 

 

Menyelesaikan 

proyek dan 

menulis laporan 

dapat 

menggunakan 

tes uraian 

Lembar 

pengakuan dan 

publikasi lain 

Siswa 

mengerjakan 

tugas-tugas 

social dan 

kognitif 

 

 

 

 

 

Bervariasi 

 

 

 

 

 

Bervariasi 

Sumber: Arends (dalam Trianto, 2009: 50-51) 

 

2.1.6.8 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

       Jarolemik dan Parker (dalam Isjoni, 2010: 36) mengatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, sebagai 

berikut. 

1. Kelebihan pembelajaran kooperatif 

a. Saling ketergantungan yang positif 

b. Adanya pengekuan dalam merespon perbedaan 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

d. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan antara siswa dengan 

guru 

e. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan 

2. Kelemahan pembelajaran kooperatif yang bersumber pada faktor dari 

dalam (intern) diantaranya: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping 

itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu 

b. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancer maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai 
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c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, kecenderungan topic 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

d. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang maka dapat 

mengakibatkan siswa yang lain pasif. 

 

 

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

       Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, 

dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4–6 orang secara 

heterogen dan bekerjasama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung 

jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan 

menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lain (Trianto, 2009: 56).          

 Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

dan mengajarkan meteri tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan 

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

secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, 2008: 32). 

Para anggota dari tim-tim yang berneda dengan topik yang sama bertemu untuk 

diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran 

yang ditugaskan kepada mereka.  

       Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim/kelompok asal untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka 
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pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. Pada pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw, terdapat “kelompok asal” dan “kelompok ahli”. Kelompok asal, yaitu 

kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal dan 

latar belakang keluarga yang beragam. 

      Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli, yaitu 

kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang 

ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok 

ahli digambarkan sebagai berikut. 

 

Kelompok Asal 

5 atau 6 anggota yang heterogen dikelompokkan 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kelompok Ahli 

(tiap kelompok ahli memiliki satu anggota dari tim-tim asal) 

       Gambar 2.1 : Ilustrasi yang menunjukan tim Jigsaw (Trianto, 2009: 74) 

 

   ◙    ◙    ◙ 

         ● 

   ◙    ◙    ◙ 

 

   ◙    ◙    ◙ 

         ● 

   ◙    ◙    ◙ 

 

   ◙    ◙    ◙ 

         ● 

   ◙    ◙    ◙ 

 

   ◙    ◙    ◙ 

         ● 

   ◙    ◙    ◙ 

 

  ●     ●     ● 

         ● 

   ●    ●     ● 
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       Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik yang 

sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama 

lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai, para 

anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada 

teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di 

kelompok ahli.  

      Jigsaw didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara 

mandiri juga dituntut saling ketergantungan yang positif (saling memberi tahu) 

terhadap teman sekelompoknya. Selanjutnya di akhir pembelajaran, siswa diberi 

kuis secara individu yang mencakup topik materi.  telah dibahas. Kunci tipe 

jigsaw ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang 

memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan 

kuis dengan baik. 

       Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dilakukan dengan langkah-

langkah pokok sebagai berikut: (1) pembagian tugas, (2) pemberian lembar ahli, 

(3) mengadakan diskusi, (4) mengadakan kuis. Adapun rencana pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara instruksional sebagai berikut Slavin 

(dalam Trianto, 2009: 73): 

a. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 5-6 orang). 

b. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang talah dibagi-

bagi menjadi beberapa sub bab. 

c. Setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan 

bertanggungjawab untuk mempelajarinya, misalnya, jika materi yang 
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disampaikan mengenai sistem ekskresi. Maka seorang siswa dari satu 

kelompok mempelajari tantang ginjal, siswa yang lain dari kelompok satunya 

mempelajari paru-paru, begitupun siswa yang lainnya mempelajari kulit, dan 

lainnya lagi mempelajari hati. 

d. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama 

bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. 

e. Setiap anggota kelompok ahli kembali ke kelompoknya bertugas mengajar 

teman-temannya. 

f. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan 

berupa kuis individu. 

      Selain itu menurut Sudjarwo (2012: 111) model pembelajaran Jigsaw 

didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga baik kemampuan secara kognitif                    

maupun social siswa sangat diperlukan. 

        Jhonson and Jhonson (dalam Rusman 2011: 219) melakukan penelitian 

tentang pembelajaran kooperatif model Jigsaw yang hasilnya menunjukan 

bahawa interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap 

perkembangan anak. Pengaruh positif tersebut adalah: 

a. Meningkatkan hasil belajar; 

b. Meningkatkan daya ingat; 

c. Dapat digunakan untuk mencapai tarap penalaran tingkat tinggi; 

d. Mendorong tumbuhnya motivasi instrinsik (kesadaran individu); 

e. Meningkatkan hubungan antarmanusia yang heterogen; 

f. Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah; 

g. Meningkatkan sikap positif terhadap guru; 

h. Meningkatkan harga diri anak; 
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i. Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif; dan 

j. Meningkatkan keterampilan hidup bergotongroyong. 

 

 

      Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki 

kelebihan dan kekurangan, di antara kelebihannya, yaitu: 

1. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan 

siswa lain 

2. Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan 

3. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya  

4. Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif  

5. Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain (Ibrahim, 2000: 70). 

 

 

Sedangkan kekurangannya, yaitu : 

 

1. Membutuhkan waktu yang lama 

2. Siswa cenderung tidak mau apabila disatukan dengan temannya yang 

kurang pandai apabila ia sendiri yang pandai dan yang kurang pandaipun 

merasa minder apabila digabungkan dengan temannya yang pandai 

walaupun lama kelamaan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya 

(Ibrahim, 2000: 71). 

 

 

        Jadi pada dasarnya, dalam model ini guru membagi satuan informasi yang 

besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya guru membagi 

siswa kedalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4-6 orang sehingga 

setiap anggota bertanggungjawab terhadap penguasaan setiap subtopik yang 

ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari masing-masing kelompok 

yang bertanggungjawab terhadap sub topik yang sama membentuk kelompok lagi 

yang terdiri dari dua atau tiga orang. 

      Siswa-siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya 

dalam: (a) belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya, (b) merencanakan 

bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya 

semula. Setelah itu siswa tersebut kembali kepada kelompok masing-masing 
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sebagai “ahli” dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopik 

lainnya juga bertindak serupa sehingga seluruh siswa bertanggungjawab untuk 

menunjukan penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. 

Dengan demikian, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara 

keseluruhan. 

 

2.1.8 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achiement 

Division (STAD). 

 

         Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achiement Division (STAD) 

yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John 

Hopkins (dalam Slavin, 2010: 143) merupakan salah satu metode pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik bagi 

para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari model 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, 2009: 68). Menurut Slavin (dalam Rusman, 

2011: 213) model STAD (Student Team Achievment Divisions) merupakan 

variasi model pembelajaran yang paling  banyak diteliti dan model ini juga sangat 

mudah diadaptasi. Menurut Slavin (1997) dalam Agustiani (2009 : 24) model 

pembelajarn kooperatif tipe STAD merupakan bentuk belajar kooperatif yang 

paling mudah digunakan. Siswa ditempatkan dalam tim belajar yang 

beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut kinerja dan jenis 

kelamin. 
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       Selain itu menurut Sudjarwo (2012: 105) Pembelajaran Student Team 

Achievment Divisions (STAD) pada hakikatnya adalah sama dengan yang berlaku 

dalam Team Games Tournament (TGT). Siswa dibagi dalam kelompok kecil 4-5 

orang yang heterogen baik tingkat kepintaran, jenis kelamin, suku, maupun ras. 

Kuis di Student Team Achievment Divisions (STAD) sama fungsinya dengan 

turnamen dalam Team Games Tournament (TGT). 

        Model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang dimulai dengan penjelasan tentang konsep materi 

oleh guru kemudian siswa bekerja dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru  dengan cara diskusi. Berikutnya diadakan 

evaluasi untuk menentukan poin peningkatan individu dan poin kelompok, 

diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik. Slavin dalam 

(Rusman, 2011: 214) memaparkan bahwa: “Gagasan utama di belakang STAD 

adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu  sama lain untuk 

menguasai keterampilan yang diajarkan guru”.  Slavin (2010: 143) menjelaskan 

STAD terdiri atas lima komponen utama yaitu: presentasi kelas, tim, kuis, skor 

kemajuan individual, rekognisi tim. 

a) Presentasi kelas. Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang 

sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi 

bias juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi kelas 

dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-

benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari 

bahwa mereka harus bener-benar memberi perhatian selama presentasi kelas, 
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karena dengan demikian akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-

kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim mereka. 

b) Tim. Tim teridiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi 

utama dari tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 

belajar, dan lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya 

untuk bias mengerjakan kuis dengan baik. Setalah guru menyampaikan 

materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi 

lainnya. Yang paling sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan 

permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap 

kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan. 

Tim adalah fungsi yang paling penting dalam STAD. Pada tiap poinnya, yang 

ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim, 

dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 

Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik penting 

dalam pembelajaran untuk memberikan perhatian dan respek mutual yang 

penting serta meningkatkan hubungan antarkelompok, rasa harga diri, 

penerimaan terhadap siswa-siswa mainstream. 

c) Kuis. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 

secara individual untuk memahami materinya. 
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d) Skor kemajuan individual. Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah 

untuk memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai 

apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

dari sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang 

maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada siswa yang 

dapat melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap 

siswa diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa 

tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya 

akan mengumpulkan pon untuk tim mereka berdasarkan tingkat keneikan 

skor kuis mereka dibandingkan skor awal mereka. 

e) Rekognisi tim. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim 

siswa dapat juga digunakan untuk menentukan duapuluh persen dari 

peringkat mereka. 

      Seperti halnya pembelajaran lainnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

juga membutuhkan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan (Trianto, 2009: 69). Persiapan-persiapan tersebut antara lain: 

a. Perangkat Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini perlu dipersiapkan 

perangkat pembelajarannya, yang meliputi Rencana Pembelajaran (RP), buku 

siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) beserta lembar jawabanya. 

b. Membentuk Kelompok Kooperatif 

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam 

kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan 
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kelompok lainnya relative homogen. Apabila memungkinkan kelompok 

kooperatif perlu memperhatikan ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang 

sosial. Apabila dalam kelas terdiri atas ras dan latar belakang yang relatif 

sama, maka pembentukan kelompok dapat didasarkan pada prestasi 

akademik, yaitu: 

(1) Siswa dalam kelas terlebih dahulu di ranking sesuai kepandaian dalam 

mata pelajaran sains fisika. Tujuannya adlah untuk mengurutkan siswa 

sesuai kemampuan sains fisikanya dan digunakan untuk mengelompokkan 

siswa ke dalam kelompok. 

(2) Menentukan tiga kelompok dalam kelas yaitu kelompok atas, kelompok 

menengah dan kelompok bawah. Kelompok atas sebanyak 25% dari 

seluruh siswa yang diambil dari siswa rangking satu, kelompok tengah 

50% dari seluruh siswa yang diambil dari urutan setelah diambil 

kelompok atas, dan kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa 

yaitu terdiri atas siswa setelah diambil kelompok atas dan kelompok 

menengah. 

c. Menentukan Skor Awal 

Skor awal yang dapat digunakan dalam kelompok kooperatif adalah nilai 

ulangan sebelumnya. Skor awal ini dapat berubah setelah ada kuis. Misalnya 

pada pembelajaran lebih lanjut dan setelah diadakan tes, maka hasil tes 

masing-masing individu dapat dijadikan skor awal. 

d. Pengaturan Tempat Duduk 

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dngan 

baik, hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran 
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kooperatif apabila tidak ada pengaturan tempat duduk dapat menimbulkan 

kekacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran pada kelas kooperatif. 

e. Kerja Kelompok 

f. Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama kelompok. Hal ini bertujuan 

untuk lebih jauh mengenalkan masing-masing individu dalam kelompok. 

     Langkah-langkah pembelajaran tipe STAD ini didasarkan pada langkah-

langkah kooperatif yang terdiri atas enam langkah atau fase. Fase-fase dalam 

pembelajaran ini separti tersajikan dalam Tabel  2.3 sebagai berikut. 

Tabel  2.3 Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 
Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa 

 

 

Faes 2 

Menyajikan/menyampaikan informasi 

 

 

 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

 

Fase 5 

Evaluasi 

 

 

 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar. 

 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan mendemonstrasikan atau 

lewat bahan bacaan. 

 

 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisian. 

 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah diajarkan atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

 

(sumber: Ibrahim, 2000: 10) 
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     Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan 

melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

a. Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (2010: 159) untuk memberikan skor perkembangan individu 

dihitung seperti tabel berikut ini. 

Tabel  2.4 Perhitungan skor individu 

Skor kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10 – 1poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlebas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

b.   Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan 

yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompok. 

Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh kategori 

skor kelompok seperti tercantum pada tabel berikut ini. 

Tabel  2.5 Perhitungan skor kelompok. 

Kriteria rata-rata tim Predikat 

0 ≤ x ≤ 5 

5 ≤ x ≤ 15 

15 ≤ x ≤ 25 

25 ≤ x ≤ 30 

- 

Tim baik 

Tim hebat 

Tim super 

Sumber : Ratumana (dalam Trianto, 2009: 72) 

c.   Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru memberikan 

hadiah/penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai predikatnya. 
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        Berdasarkan tinjauan tentang pembelajaran tipe STAD ini menunjukan 

bahwa pembelajaran  tipe STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang cukup 

sederhana. Dikatakan demikian karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

masih dekat kaitanya dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat di 

fase 2 dari fase-fase pembelajaran tipe STAD, yaitu adanya penyajian informasi 

atau materi pelajaran. 

Suatu strategi pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian 

pula dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mempunyai beberapa keunggulan (Slavin, 2010: 17) diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

 

      Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memiliki 

kekurangan-kekurangan. Menurut des (1991: 411) diantaranya sebagai berikut. 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit untuk 

mencapai target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada 

umumnya guru tidak mau pembelajaran kooperatif. 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

 

      Tetapi kekurangan-kekurangan yang ada pada pada pembelajaran kooperatif 

tipe STAD tersebut masih dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu 

yang lebih lama dapat diatasi dengan menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) 

sehingga siswa dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan pembentukan 

kelompok dan penataan ruang kelas sesuai kelompok yang ada dapat dilakukan 
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sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Dengan demikian, dalam kegiatan 

pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk pembentukan kelompok dan 

penataan ruang kelas. 

        Pembelajaran kooperatif memang mmerlukan kemampuan khusus guru, 

namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan latihan terlebih dahulu. Sedangkan 

kekurangan-kekurangan yang terakhir dapat diatasi dengan memberikan 

pengertian kepada siswa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Oleh karena itu, siswa merasa perlu bekerja sama dan berlatih bekerja 

sama dalam belajar. 

 

2.1.9 Kemampuan Awal 

        Ketika proses belajar, untuk memahami hal-hal baru orang memerlukan 

modal berupa kemampuan. Sering seorang siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami suatu pengetahuan tertentu, yang salah satu penyebabnya karena 

pengetahuan baru yang diterima tidak terjadi hubungan dengan pengetahuan yang 

sebelumnya, atau mungkin pengetahuan awal sebelumnya belum dimiliki. Dalam 

hal ini maka pengetahuan awal menjadi syarat utama dan menjadi sangat penting 

bagi siswa untuk dimilikinya. 

       Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan yang telah melekat pada seseorang dan 

yang terkait dengan hal baru yang akan dipelajari selanjutnya disebut 

kemampuan awal. Jadi, kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah 

dipunyai oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. 

Kemampuan awal juga bisa disebut dengan prior knowledge (PK). PK 

merupakan langkah penting di dalam proses belajar, dengan demikian setiap guru 
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perlu mengetahui tingkat PK yang dimiliki para peserta didik. Dalam proses 

pemahaman, PK merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman 

belajar bagi para peserta didik (Anonim, 2011). Pengetahuan awal (prior 

knowledge) adalah sekumpulan pengetahuan dan pengalaman individu yang 

diperoleh sepanjang pengalaman hidup mereka, dan apa yang ia bawa kepada 

suatu pengalaman belajar baru (Nur, 2010: 11) dalam Trianto (2009: 34). 

Menurut Abdul Gafur dalam Suryosubroto (1997: 31) kemampuan awal siswa 

adalah pengetahuan dan keterampilan yang relevan termasuk latar belakang 

karakteristik yang dimiliki siswa pada saat akan mengikuti suatu program 

pengajaran. 

       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.  Jika seorang siswa telah memiliki 

kemampuan awal yang baik, maka ia tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti 

materi selanjutnya. 

        Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum memulai 

pembelajaran, karena dengan demikian dapat di ketahui apakah siswa telah 

mempunyai atau pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran. Sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa yang akan 

disajikan. Dengan mengetahui hal tersebut, guru akan dapat merancang 

pembelajaran dengan lebih baik. Kemampuan awal ekonomi siswa sebagai 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya merupakan pengetahuan yang 
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memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan ekonominya pada tingkatan 

yang lebih tinggi. Dengan kata lain kemampuan awal ekonomi siswa yang 

merupakan representasi dari sekumpulan pengetahuan dan pengalaman tentang 

ekonomi yang telah dimiliki siswa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar ekonominya.  

        Menurut Piaget dalam Komalasari (2010: 19), “bagaimana seseorang 

memperoleh kecakapan intelektual, pada umumnya akan berhubungan dengan 

proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada satu 

sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman 

dan persoalan”. Menurut Uno (2007: 7) dalam prinsip-prinsip umum tentang 

mengajar dijelaskan bahwa: 

“Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Apa 

yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan 

diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung harus diketahui guru. Tingkat kemampuan semacam 

ini disebut entry behavior dapat diketahui diantaranya dengan melakukan pre 

test. Hal ini sangat penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien”. Dengan demikian, kemampuan awal yang dimiliki 

seseorang siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah diajarkan dan 

sebagai prasyarat mata plajaran berikutnya”. 

 

  

       Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar 

yang berhubungan dengan perkembangan seseorang tampak sebagai kesulitan 

belajar yang disebabkan tidak dikuasainya terlebih dahulu agar dapat menguasai 

bentuk keterampilan berikutnya. Reigeluth (1983) dalam Uno (2009: 59) 

mengidentifikasi 7 jenis kemampuan awal yang dapat dipakai untuk 

memudahkan perolehan, pengorganisasian, dan pengungkapan kembali 

pengetahuan baru.  Ketujuh jenis  kemampuan awal ini adalah sebagai berikut. 
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1. Pengetahuan bermakna tidak terorganisasi (arbitrarily meaningful 

knowledge) sebagai tempat mengaitkan pengetahuan hafalan (yang tidak 

bermakna) untuk memudahkan retensi. 

2. Pengetahuan analogis (analogic knowledge), yang mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan lain yang amat serupa, yang 

berbeda diluar isi yang dibicarakan. 

3. Pengetahuan tingkat yang lebih tinggi (superordinate knowledge) yang 

dapat berfungsi sebagai kerangka cantolan bagi pengetahuan baru. 

4. Pengetahuan setingkat (coordinate knowledge), yang dapat memenuhi fun 

gsinya sebagai pengetahuan asosiatif dan atau komparatif. 

5. Pengetahuan tingkat yang lebih rendah (subordinate knowledge), yang 

berfungsi untuk mengkonkretkan pengetahuan baru atau juga contoh-

contoh. 

6. Pengetahuan pengalaman (experiental knowledge), yang memiliki fungsi 

sama dengan pengetahuan yang lebih rendah, yaitu untuk 

mengkonkretkan dan menyediakan contoh-contoh bagi pengetahuan baru. 

7. Strategi kognitif (cognitive strategy) yang menyediakan cara-cara 

mengolah pengetahuan baru, mulai dan penyejian, penyimpanan sampai 

pada pengungkapan kembali pengetahuan yang telah tersimpan dalam 

ingatan. 

 

 

      Ketujuh jenis kemampuan awal ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 

kemampuan yang berkaitan dengan (a) pengetahuan yang akan diajarkan, (b) 

pengetahuan yang berada diluar pengetahuan yang akan dibicarakan, dan (c) 

pengetahuan mengenai keterampilan generik (generic skilsl). Kemampuan awal 

merupakan langkah penting di dalam proses belajar, dengan demikian setiap guru 

perlu mengetahui tingkat kemampuan awal yang dimiliki para peserta didik. 

Dalam proses pemahaman, kemampuan awal merupakan faktor utama yang akan 

mempengaruhi pengalaman belajar bagi para peserta didik.  

       Dari berbagai penelitian terungkap bahwa lingkungan belajar memerlukan 

suasana stabil, nyaman dan familiar atau menyenangkan. Lingkungan belajar, 

dalam konteks kemampuan awal, harus memberikan suasana yang mendukung 

keingintahuan peserta didik, semangat untuk meneliti atau mencari sesuatu yang 

baru, bermakna, dan menantang. Menciptakan kesempatan yang menantang para 
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peserta didik untuk ”memanggil kembali” kemampuan awal merupakan upaya 

yang esensial. Dengan cara-cara tersebut maka pengajar/instruktur/fasilitator 

mendorong peserta didik untuk mengubah pola pikir, dari mengingat informasi 

yang pernah dimilikinya menjadi proses belajar yang penuh makna dan memulai 

perjalanan untuk menghubungkan berbagai jenis kejadian/peristiwa dan bukan 

lagi mengingat-ingat pengalaman yang ada secara terpisah-pisah. Dalam seluruh 

proses tadi, kemampuan awal merupakan elemen esensial untuk menciptakan 

proses belajar menjadi sesuatu yang bermakna. 

       Ketika  proses belajar, kemampuan awal merupakan kerangka di mana peserta 

didik menyaring informasi baru dan mencari makna tentang apa yang sedang 

dipelajari olehnya. Proses membentuk makna melalui membaca didasarkan atas 

kemampuan awal di mana peserta didik akan mencapai tujuan belajarnya. 

Menurut Uno (2007: 60) apabila dilihat dari tingkat penguasaanya, kemampuan 

awal bisa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Kemampuan awal siap pakai; 

b. Kemampuan awal siap ulang; 

c. Kemampuan awal pengenalan. 

      Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal. 

Pengetahuan tentang kemampuan awal ini penting bagi guru agar dapat 

memberikan porsi pelajaran yang tepat; tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan, misalnya apakah perlu dipersiapkan 

pembelajaran atau penggunaan metode tertentu (Rusman, 2011: 158). 

Kemampuan awal siswa dapat diukur melalui tes awal, interview atau cara-cara 
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lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara 

acak dengan distribusi perwakilan siswa yang representatif. Menurut Rusman 

(2011: 158), untuk menentukan tingkat kemampuan awal, maka pengumpulan 

data siswa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:  

1. Pretest. Dilakukan untuk mengetahui student achievement, yaitu apa yang 

sudah diketahui dan apa yang belum diketahui tentang rencana pokok 

bahasan yang akan diajarkan. Misalnya, denagn mengukur sampai di mana 

pengetahuan siswa tentang definisi dan konsepnya. 

2. Mengumpulkan data pribadi siswa (personal data) untuk mengukur potensi 

siswa dan mengelompokkannya ke dalam kategori siapa-siapa yang termasuk 

fast learnesrs dan siapa-siapa yang termasuk slow learners. caranya dapat 

dengan mengadakan intelligency test. Misalnya, mengukur kesanggupan 

siswa dalam:  

a. Membuat alasan/sanggahan; 

b. Kemampuan mengungkapkan kembali; 

c. Keterampilan mengolah data, dan sebagainya. 

 

      Sedangkan menurut Abdul Gafur dalam Suryosubroto (1997: 31) untuk 

mengetahui karakteristik dan kemampuan awal siswa, teknik yang dapat 

dilakukan yaitu: 

1. Menggunakan catatan atau dokumen seperti rapor. 

2. Menggunakan tes pra-syarat dan tes awal. 

3. Mengadakan komunikasi individual. 

4. Menyampaikan angket. 
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      Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah 

dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan.  

Kemampuan awal siswa dapat ditentukan dengan memberikan tes awal. Hasil 

dari tes ini kemudian akan dipertimbangkan dan dibandingkan dengan indeks 

prestasi dari nilai yang dicapai pada sebagian besar mata pelajaran yang sudah 

ditempuh sebelumnya. Hasil seluruh pribadi siswa ini kemudian bisa ditarik 

kesimpulan rata-ratanya. Dengan demikian, pengajar akan dapat menyesuaikan 

kecepatan mengajarkan dengan potensi mereka. 

 

2.1.10 Hakekat Mata Pelajaran Ekonomi 

         Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu oikos 

yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti pengaturan jadi secara 

etimologi ekonomi berarti ilmu yang berbicara tentang bagaimana mengatur 

rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi itu sendiri merupakan suatu bidang yang 

sangat luas liputannya. Profesor P.A Samuelson (dalam Tasrif, 2008: 14), salah 

seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima hadiah nobel 

untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970 memberikan definisi ilmu ekonomi yaitu 

“Economics is a study of how people and society end up choosing wih or without 

the use of money, to employ scarce productive resourse that could have 

alternative uses to produce various commodities and distribute the for 

consumption, now and in the future, among various person and groups in 

society”. 

       Maksudnya Ilmu ekonomi adalah merupakan suatu studi tentang perilaku 

orang dan masyarakat dalam memilih sumber daya yang langka dan memilih 
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beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, 

untuk menyalurkannya baik di saat ini maupun di masa yang akan dating kepada 

berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Definisi ini 

mengandung pengertian bahwa segala prilaku manusia mengandung konsekuensi. 

Ia dituntut untuk memilih satu dari berbagai pilihan yang dihadapinya. 

      Sementara pakar lain Richard G Lipsey (dalam Tasrif, 2008: 14) mengatakan 

ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Pengertian ini menunjuk dua hal 

penting yaitu (1) studi tentang bagaimana menggunakan barang 

“langka/scarcity”, dan (2) dengan kebutuhan yang “tak terbatas/limitless”. 

Artinya bahwa yang tak terbatas itu adalah sumber daya ekonomi sedangkan 

kebutuhan tidak terbatas. 

       Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi 

merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang perilaku dan tindakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi, dan/atau distribusi (Fajar, 2009: 127). Sedangkan fungsi mata 

pelajaran ekonomi di SMA dan MA adalah mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa 

ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih dalam memecahkan masalah 

ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat (Fajar, 2009: 128). 

Tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA dan MA adalah: 

 

1. Membekali siswa sejumlah konsep ekonomi utnuk mengetahui dan mengerti 

peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang 
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terjadi dilingkungan setingkat individu/rumah tangga, masyarakat dan 

Negara. 

2. Membekali siswa sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk 

mendalami ilmu ekonomi pada jenjang berikutnya. 

3. Membekali siswa nilai-nilai etika ekonomi dan memiliki jiwa wirausaha. 

4. Meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam 

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala 

internasional (Fajar, 2009: 128). 

      Adapun ruang lingkup pelajaran ekonomi di SMA dan MA adalah perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan yang secara rinci mencakup aspek-aspek sebagai 

berikut. 

1. Berekonomi 

2. Ketergantungan 

3. Spesialisasi dan pembagian kerja 

4. Perkoperasian 

5. Kewirausahaan 

6. Pengelolaan keuangan perusahaan (Fajar, 2009: 128). 

      Karekteristik bidang studi ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pedoman 

khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran ekonomi (Depdiknas, 

2004) sebagai berikut. 

a. Pembelajaran ekonomi berangkat dari fakta atau gejala ekonomi yang nyata. 

b. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah dimana siswa diharapkan 

mamou menghadapi masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupannya. 

Untuk itu organisasi materi dimulai dari pengenalan fakta tentang peristiwa 
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ekonomi, memahami teori/konsep dasar untuk memecahkan masalah 

ekonomi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mata pelajaran ekonomi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fakta 

secara rasional. 

d. Inti dari masalah ekonomi adalah memilih alternative terbaik. 

e. Lahirnya ilmu ekonomi karena adanya kelangkaan sumber pemuas kebutuhan 

manusia. 

       Pembelajaran siswa harus menyentuh inti dari pendidikan ekonomi sekalipun 

pada tataran yang masih sederhana. Cakupan dan kedalaman materi pelajaran 

ekonomi di SMA harus mengacu pada kurikulum yang berlaku, kemampuan awal 

siswa, kondisi lingkungan sekitar sehingga siswa-siswa termotivasi untuk 

mempelajarinya. Di sini guru dituntu untuk bisa mengorganisasi kelas secara 

efektif, termasuk mengemas materi pelajarannya secara tepat. Untuk lebih jelas 

tentang pelajaran ekonomi di SMA dapat dilihat pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dikembangkan BSNP  tahun 2006. 

Tabel 2.6 Standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran ekonomi kelas X 

semester genap 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
5. Memahami kebijakan pemerintah dalam 

bidang ekonomi 

5.1 Mendeskripsikan perbedaan 

antara ekonomi mokro dan 

ekonomi makro 

5.2 Mendeskripsikan masalah-

masalah yang dihadapi 

pemerintah di bidang ekonomi 

6. Memahami Produk Domestik Bruto 

(PDB), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Pendapatan Nasional Bruto 

(PNB), Pendapatan Nasional (PN) 

 

 

 

 

6.1 Menjelaskan konsep PDB, 

PDRB, PNB, PN 

6.2 Menjelaskan manfaat perhitungan 

pendapatan nasional 

6.3 Membandingkan PDB dan 

pendapatan perkapita Indonesia 

dengan Negara lain 

6.4 Mendeskripsikan indeks harga 

dan inflasi 



 67 

Tabel  2.6 (Lanjutan)  

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Memahami konsumsi dan investasi 7.1 Mendeskripsikan fungsi 

konsumsi dan fungsi tabungan 

7.2 Mendeskripsikan kurva 

permintaan investasi 

8. Memahami uang dan perbankan 8.1 Menjelaskan konsep permintaan 

dan penawaran uang 

8.2 Membedakan peran bank umum 

dan bank sentral 

8.3 Mendeskripsikan kebijakan 

pemerintah di bidang moneter 

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

      Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian yang 

terdahulu maka di bawah ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian yang 

relevan: 

1. Komarudin (2011), dalam penelitiannya yang berjudul peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar mata pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada siswa SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran 

2010/2011, ternyata model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, setelah dilakukan siklus ke 

tiga hasil belajar siswa yang mencapai standar di atas KKM mencapai 

94,44% dari jumlah siswa sebanyak 36 siswa. 

2. Mufidah, Nur (2010), dalam penelitianya yang berjudul Penerapan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa (Studi pada Siswa Administrasi Perkantoran Kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Malang pada mata pelajaran Memahami Prinsip-prinsip 

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran), menunjukan bahwa penerapan 

metode pembelajaran  kooperatif model jigsaw pada siswa kelas X APK 
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SMK Muhammadiyah 2 Malang dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada setiap siklusnya. Selain itu, penerapan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw pada Mata Pelajaran Memahami Prinsip-prinsip 

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di kelas X APK SMK 

Muhammadiyah 2 Malang juga mendapat respon sangat positif dari siswa. 

3. Karinah, Nurlaelatul (2010), mengemukakan tentang keefektifan penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif model jigsaw pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Pakisaji Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Ada 

perbedaaan yang signifikan antara hasil pembelajaran metode kooperatif tipe 

jigsaw dengan metode konvensional model ceramah bervariasi dan Tanya 

jawab dalam aspek kognitif, (2) Strategi pembelajaran kooperatif model 

jigsaw dapat meningkatkan keaktifan dan mengurangi ketegangan siswa 

dalam proses pembelajaran, pada penerapan pembelajaran konvensional 

siswa mengalami kebosanan dan kurang menaktifkan diri sehingga 

menunjukan bahwa metode pembelajaran kooperatif model jigsaw lebih 

efektif diterapkan dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Pakisaji Malang. 

4. Utomo, Nur Citra dan Primiani, Cicilia Novi (2009), dalam penelitianya yang 

berjudul Perbandingan metode kooperatif tipe Jigsaw dengan tipe STAD 

terhadap prestasi belajar biologi kelas VIII MTs Negeri kembangsawit (jurnal 

pendidikan MIPA, Vol. 1 No. 1 Maret 2009). Hasil penelitiannya 

menunjukkan ada perbedaan penggunaan metode kooperatif tipe Jigsaw 

dengan tipe STAD. 

5. Mahmud, Amir, Dkk (2010), dalam penelitiannya yang berjudul 

eksperimentasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw pada 
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pokok bahasan bentuk aljabar ditinjau dari perhatian orang tua siswa kelas 

VII SMP Negeri di Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2010/2011 (Prosiding, 

Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY). Hasil penelitiannya terdapat 

perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran STAD, Jigsaw dan Tradisional pada pokok bahasan bentuk 

aljabar siswa kelas VII SMP Negeri di Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 

2010/2011. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

       Apabila dikaji lebih lanjut, berdasarkan teori yang ada, maka salah satu 

alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam setiap 

pelajaran pada umumnya dan pelajaran ekonomi  khususnya, diperlukan berbagai 

macam model pembelajaran.  Dalam memilih model pembelajaran tersebut harus 

tepat dan perlu pemikiran serta persiapan yang matang.  

       Salah satu usaha mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada mata pelajaran ekonomi di sekolah adalah dengan model pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif peserta didik bekerja dalam satu tim 

untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu 

secara bersama-sama. Pembelajaran kooperatif akan membantu peserta didik 

dalam membangun sikap positif terhadap pelajaran ekonomi. Para peserta didik 

secara individu membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah ekonomi, sehingga akan mengurangi bahkan 

menghilangkan rasa cemas terhadap pelajaran ekonomi yang banyak dialami oleh 

peserta didik. 
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       Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran gotong 

royong dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang heterogen agar 

siswa bersosialisasi, bekerja sama, menambah wawasan satu sama lain, bertukar 

pikiran dalam memecahkan masalah, pembahasan materi dan penyelesaian soal 

yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif terus dikembangkan 

karena melalui model pembelajaran ini kemampuan berpikir, mengeluarkan 

pendapat, rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan soal dapat ditingkatkan.  

       Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dua di antaranya adalah tipe 

jigsaw dan Student Team Achievment Division (STAD). Kedua model kooperatif 

tersebut memiliki langkah-langkah yang berbeda namun tetap  dalam satu jalur 

yaitu pembelajaran dalam kelompok yang berpusat pada siswa (student centered) 

dan guru berperan sebagai fasilitator. 

Setiap siswa yang melaksanakan kegiatan belajar selalu mengharapkan hasil 

belajar yang baik. Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa selain 

ditentukan oleh siswa sendiri (intern) juga dapat ditentukan oleh faktor lain 

(ekstern). Hasil belajar siswa erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang 

direncanakan oleh seorang guru. Dengan perencanaan yang matang sebelum 

kegiatan pembelajaran, akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 
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   Gambar  2.2  Paradigma Penelitian Studi Perbandingan Hasil Belajar   

              Ekonomi Melalui Model Pembelajaran Tipe Jigsaw dan STAD 

              pada siswa kelas X. 

 

 

2.4 Hipotesis. 

 

     Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, hipotesis ini 

dirumuskan menjadi hipotesis verbal. 

Hipotesis 1 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi antarmodel pembelajaran yang 

digunakan (kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD) dan antar tingkat 

kemampuan awal (tinggi, sedang, rendah) siswa kelas X SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar. 

H1 = Ada perbedaan hasil belajar ekonomi antarmodel pembelajaran yang 

digunakan (kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD) dan antar tingkat 

kemampuan awal (tinggi, sedang, rendah) siswa kelas X SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar. 

Hipotesis statistik 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program 

SPSS. Hasil akhir atau kriterianya adalah jika nilai Signifikansi < 0,05, maka H0 

Tipe STAD 

(kelas 

kontrol) 

K. Awal Tes akhir Hasil 

belajar 

K. Awal Tipe jigsaw 

(kelas 

eksperimen)  

 

 

Tes akhir 

 

Hasil 

belajar 
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ditolak dan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah nilai Signifikansi < 0,05, sehingga 

H0 ditolak atau ada perbedaan. 

 

Hipotesis 2 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang diberi 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dan tipe STAD tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

H1 = Ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang diberi pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD 

tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal siswa kelas X SMA Negeri 

1 Terbanggi Besar. 

Hipotesis statistik 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program 

SPSS. Hasil akhir atau kriterianya adalah jika nilai Signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak dan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah nilai Signifikansi < 0,05, sehingga 

H0 ditolak atau ada perbedaan. 

 

Hipotesis 3 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah tanpa 

mempertimbangkan model pembelajaran yang digunakan pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 
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H1  =   Ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang berkemampuan 

awal tinggi, sedang dan rendah tanpa mempertimbangkan model 

pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar. 

Hipotesis statistik 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program 

SPSS. Hasil akhir atau kriterianya adalah jika nilai Signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak dan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah nilai Signifikansi < 0,05, sehingga 

H0 ditolak atau ada perbedaan. 

 

Hipotesis 4 

Ho = Tidak ada interaksi antara model pembelajaran yang digunakan dengan 

tingkat kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

H1 = Ada interaksi antara model pembelajaran yang digunakan dengan tingkat 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

Hipotesis statistik 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program 

SPSS. Hasil akhir atau kriterianya adalah jika nilai Signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak dan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah nilai Signifikansi < 0,05, sehingga 

H0 ditolak atau ada perbedaan. 
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Hipotesis 5 

Ho = Tidak ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan tipe STAD dalam pembelajaran ekonomi pada kelas X SMA 

Negeri 1 Terbanggi Besar. 

  H1 =  Ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dan tipe STAD dalam pembelajaran ekonomi pada kelas X SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar. 

Hipotesis statistik 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan program 

SPSS. Hasil akhir atau kriterianya adalah jika nilai Signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak dan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, 

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah nilai Signifikansi < 0,05, sehingga 

H0 ditolak atau ada perbedaan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus t-test untuk dua 

sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan: 

 

(Sudijono, 2009: 347) 

Keterangan: 

M1  = rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

M2  = rata-rata hasil belajar kelas pembanding 

21 MMSE  = perbedaan standar erorr hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

   pembanding 

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah: H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk = n1 + n2 – 2. 

 


