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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA  

YANG MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW II  DAN GI   

DENGAN MEMPERHATIKAN PENUGASAN PROYEK DAN PORTOFOLIO 

PADA SISWA SMKN 1 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Nourma Siti Aisyah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dengan GI, (2)Perbedaan hasil 

belajar siswa yang diberi penugasan proyek dengan Portofolio, (3)Perbedaan 

interaksi model pembelajaran dengan jenis penugasan terhadap hasil belajar, 

(4)Efektifitas hasil belajar model pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi 

dibandingkan dengan GI pada siswa yang diberi penugasan proyek, (5)Efektifitas 

hasil belajar model pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan GI 

pada siswa yang diberi penugasan portofolio, (6)Hasil belajar siswa yang diberi 

penugasan proyek lebih tinggi dibandingkan dengan portofolio dengan 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II, (7)Hasil belajar siswa yang diberi 

penugasan proyek lebih rendah dibandingkan dengan portofolio yang 

menggunakan model pembelajaran GI. Metode yang digunakan komparatif 

dengan Quasi Experimental Design. Populasi penelitian sebanyak 3 kelas dengan 

sampel berjumlah 2 kelas yang ditentukan dengan cluster random sampling. 

Pengumpulan data melalui tes formatif. Teknik analisis data menggunakan anova 

dua jalan dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Ada perbedaan hasil 

belajar siswa model pembelajaran Jigsaw II dengan GI, (2)Ada perbedaan hasil 

belajar siswa yang diberi penugasan proyek dengan portofolio, (3)Ada perbedaan 

interaksi model pembelajaran dengan jenis penugasan terhadap hasil belajar, 

(4)Hasil belajar model pembelajaran Jigsaw II  lebih tinggi dibandingkan GI pada 

siswa yang diberi penugasan proyek, (5)Hasil belajar model pembelajaran Jigsaw 

II lebih rendah dibandingkan GI pada siswa yang diberi penugasan portofolio,  

(6)Hasil belajar siswa yang diberi penugasan proyek lebih tinggi dibandingkan 

dengan portofolio dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II, (7)Hasil 

belajar yang diberi penugasan proyek lebih rendah dibandingkan dengan 

portofolio yang menggunakan model pembelajaran GI. 

 

Kata kunci: hasil belajar, berpikir analisis, model pembelajaran Jigsaw II, model 

pembelajaran Group Investigation, penugasan proyek, penugasan portofolio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

COMPARISON OF LEARNING USING THE ECONOMIC MODEL 

STUDENT LEARNING JIGSAW II AND GI WITH CONCERN 

ASSIGNMENT OF PROJECT AND PORTFOLIO ON STUDENT 

 SMKN 1 BANDAR LAMPUNG 

 

By 

Nourma Siti Aisyah 

 

This study aims to determine: (1) Differences in student learning outcomes using 

Jigsaw II learning model with GI, (2) Differences in student learning outcomes 

assigned to projects with Portfolio, (3) Differences in learning model interaction 

with type of assignment to learning outcomes, 4) The effectiveness of the learning 

outcomes of the Jigsaw II learning model is higher than that of the GI in the 

assigned students, (5) The effectiveness of the learning outcomes of the Jigsaw II 

learning model is lower than that of the GI in the assigned portfolio students, (6) 

Given the project assignment higher than the portfolio using the Jigsaw II learning 

model, (7) The student learning outcomes given the project assignment is lower 

than the portfolio using the GI learning model. The method used is comparative 

with quasi-experimental design. The population of the study were 3 classes with 

the sample of 2 classes determined by cluster random sampling. Data collection 

through formative tests. Data analysis technique using two way anova and t test. 

The result of the research shows that: (1) There is difference of learning result of 

student of Jigsaw II learning model with GI, (2) There is difference of student 

learning result given assignment of project with portfolio, (3) There is difference 

of learning model interaction with type of assignment to learning result, (4) The 

learning outcomes of the Jigsaw II learning model is higher than the GI in the 

assigned students, (5) The learning outcomes of the Jigsaw II learning model are 

lower than the GI in the assigned portfolio students, (6) The student learning 

outcomes assigned to the project Higher than the portfolio using the Jigsaw II 

learning model, (7) The results of the study given the project assignment is lower 

than the portfolio using the GI learning model. 

 

Keywords: learning outcomes, analytical thinking, Jigsaw II learning model, 

Group Investigation study model, project assignments, portfolio assignments. 
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MOTTO 
 
 
 
 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Alam Nasyrah 94: 6-8) 

 
 
 

“Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama  
hamba itu menolong Saudaranya”. 

( HR. Bukhori) 
 
 
 

“Hoping for the best and preparing for the worst” 
(Nourma SA) 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang dapat ditempuh untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui sekolah kemampuan siswa dapat lebih

dikembangkan baik kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill),

sikap dan nilai  (attitude and value). Oleh karena itulah, sekolah harus mampu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

tinggi. SMK Negeri 1 Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga

pendidikan formal yang bertujuan untuk membentuk manusia produktif, mampu

bekerja mandiri, mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi,

beradaptasi, di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional serta

dengan ilmu pengetahuan diri, dikemudian hari baik secara mandiri maupun

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi, peningkatan kualitas

pendidikan di sekolah menemui beberapa kendala dalam pencapaian hasil belajar

siswa. Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran harus mampu  menerapkan

model pembelajaran yang variatif kepada siswa sehingga mendorong siswa untuk

aktif dalam proses pembelajaran. Disinilah tugas seorang guru sebagai seorang

pelaksana pendidikan di sekolah berperan, yaitu menyusun strategi dengan cara
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menata fungsi setiap komponen pengajaran menjadi sistem pengajaran yang

efektif dan efisien sehingga dicapai tujuan pendidikan yang maksimal.

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran integrasi dari mata

pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya.

Menurut Sapriya (2009: 24) bahwa “Ilmu Ekonomi adalah suatu studi tentang

bagaimana langkanya sumber-sumber daya yang terbatas dan dimanfaatkan untuk

memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas”. Tujuan mata

pelajaran ekonomi adalah memahami dan menyajikan konsep ilmu ekonomi,

prinsip ekonomi, permasalahan ekonomi, peran pelaku kegiatan ekonomi, serta

pasar dan terbentuknya harga pasar. Pembahasan ekonomi dimulai dari

menerapkan analisis ekonomi (ilmu ekonomi positif) bagian yang berkaitan

dengan studi kelangkaan yang bersifat ilmiah dan pengalokasian sumber-sumber.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa dalam pembelajaran Ekonomi diperlukan

suatu kemampuan berpikir yang lebih dari sekedar mengetahui, memahami, dan

menerapkan tetapi siswa dituntut dapat menganalisis ekonomi. Menurut Anderson

dan Karthwohl (2014:120) “Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah

materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar

bagian dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. Hal ini sependapat

dengan Purnomo ( 2016: 2) analisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu

permasalahan atau obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling

keterkaitan antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga kognitif

yang tercakup dalam menganalisis, yaitu: membedakan (differentiating),

mengorganisir (organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributting).
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Sehingga siswa diharapkan dapat menganalisis kondisi ekonomi yang terjadi

sehingga diperoleh solusi ekonomi yang tepat melalui berbagai kebijakan

ekonomi yang ada.

Hasil belajar merupakan indikator penting dalam proses pembelajaran karena hasil

belajar dapat menjadi tolak ukur keberhasilan baik guru maupun siswa. Seorang

guru dapat dikatakan berhasil apabila lebih dari separuh jumlah siswa (65%) telah

mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendapat

Djamarah dan Zain (2006: 106) yang menyatakan bahwa “Apabila bahan

pelajaran yang diajarkan 60%-75% nya dikuasai siswa maka presentasi

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong baik”. Sedangkan bagi

siswa, hasil belajar merupakan informasi yang berguna untuk mengukur tingkat

kemampuan belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dengan guru

Pengantar Ekonomi Bisnis SMK Negeri 1 Bandar Lampung diperoleh data

pencapaian hasil belajar mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis adalah sebagai

berikut:
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Tabel 1. Hasil Ujian Semester Genap Mata Pelajaran Pengantar Ekonomi
Bisnis Kelas X Jurusan Akuntansi SMKN 1 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016

Kelas Nilai Jumlah
Siswa

% Keterangan
<75 % ≥75 %

X AK 1
X AK 2
X AK 3
X AK 4

25
22
27
24

67,57
59,46
71,05

75

12
15
11
8

32,43
40,54
28,95

25

37
37
38
32

100
100
100
100

Kriteria
Ketuntasan
Minimal yang
ditetapkan
sekolah adalah
75Jumlah 98 68,05 46 31,95 144 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis SMKN 1 Bandar
Lampung

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa hasil belajar mata pelajaran

Pengantar Ekonomi Bisnis semester ganjil kurang baik. Hal ini terlihat dari

jumlah siswa yang memperoleh nilai 75 ke atas atau yang memenuhi kriteria

ketuntasan minimum sebesar 31,95 %, berarti siswa yang belum memenuhi

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan oleh guru sebesar 68,05 %.

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kurang baik. Apabila bahan

pelajaran yang diajarkan 60%-75% nya dikuasai siswa maka presentasi

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong baik (Djamarah dan

Zain, 2006: 106).

Data  di atas merupakan data secara keseluruhan untuk hasil belajar, sedangkan

data tentang hasil belajar pada tingkatan berpikir dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. Data Hasil Ujian Semester Genap Mata Pelajaran Pengantar
Ekonomi Bisnis Berdasarkan Tingkatan Berpikir Kelas X Jurusan
Akuntansi SMKN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

Kriteria Soal
Siswa Menjawab

JumlahBenar % Salah %
Bentuk soal essay dengan jumlah
10 soal dengan rincian sbb:
a. C2 (Memahami)

- Soal No. 1
- Soal No. 2 a
- Soal No. 3 a

b. C3 (Menerapkan)
- Soal No.2 b
- Soal No. 3 b
- Soal No. 4 a
- Soal No. 5a

c. C4 (Menganalisis)
- Soal No. 4 b
- Soal No. 5 b
- Soal No. 5 c

122
119
123

99
93
86
74

52
60
53

84,72
82,64
85,42

68,75
64,58
59,72
54,86

36,11
41,67
36,81

22
25
21

45
54
58
70

92
84
91

15,28
17,36
14,58

31,25
35,42
40,28
45,14

63,89
58,33
63,19

144
144
144

144
144
144
144

144
144
144

Sumber: Data yang diolah dari Guru Pengantar Ekonomi Bisnis

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa siswa lebih mudah

mengerjakan soal pada tingkat memahami, ini terlihat dari persentase siswa

menjawab benar pada soal-soal pemahaman lebih tinggi dibandingkan pada soal-

soal penerapan dan analisa yaitu sebesar 84,72%, 82,64% dan 85,42% dan jika

dirata-rata persentasi soal memahami (C2) adalah sebesar 84,26% . Sedangkan

siswa lebih sulit mengerjakan soal-soal analisis dapat dilihat pada persentase

perolehan siswa yang menjawab benar pada soal-soal analisis adalah 36,11%,

41,67% dan 36,81% dan jika dirata-rata persentasi soal menganalisis (C4) adalah

sebesar 38,19% ,ini berarti bahwa kemampuan siswa dalam menganalisis masih

sangat rendah dan hasil belajar yang diperoleh belum optimal, sehingga

diperlukan perubahan proses pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar

yang aktif dan menyenangkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya

pikir siswa menjadi lebih analitis sehingga hasil belajar meningkat.
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Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis di kelas

X SMK Negeri 1 Bandar Lampung, terlihat masih terdapat beberapa kelemahan

karena model pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher oriented), guru

berperan sebagai satu-satunya sumber pembelajaran sehingga siswa kurang diberi

kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan belum terlibat dalam proses

pembelajaran. Kebanyakan model pembelajaran yang digunakan adalah model

pembelajaran ekspository melalui metode ceramah, tanya jawab seperlunya, dan

latihan soal, sehingga merasa bosan dan kurang bersemangat dalam belajar.

Selanjutnya sikap dan respon siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan

beragam namun kesemuanya menggambarkan bahwa keaktifan pembelajaran

yang belum optimal. Ini terlihat dalam proses pembelajaran yang hanya

didominasi oleh siswa yang pandai, sementara siswa yang kemampuannya rendah

kurang berpartisipasi dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang

diberikan oleh guru. Hal ini ditambah dengan beban tugas atau latihan soal yang

diberikan guru yang bersifat monoton, yang membuat siswa kurang tertarik dalam

menyelesaikan tanggung jawab tugasnya, akibatnya banyak dari siswa yang

mencari jalan pintas dengan mencontek hasil  jawaban tugas temannya, sehingga

kemampuan siswa dalam mata pelajaran kurang terasah dan terlatih.

Setelah mengetahui hal tersebut, guru harus berusaha bagaimana caranya untuk

menghidupkan kembali suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif dan

menyenangkan. Peran guru dalam proses pembelajaran bukan mendominasi tetapi

memfasilitasi dan mengarahkan siswa untuk aktif dalam memperoleh pemahaman

terhadap materi yang diberikan. Tidak hanya itu, guru juga memberikan

bimbingan kepada siswa agar mampu menganalisis setiap persoalan yang dihadapi
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dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Upaya dalam mengatasi masalah ini,

hendaknya seorang guru harus dapat memilih tipe pembelajaran yang tepat dalam

upaya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan

situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai agar materi yang disampaikan bisa

diterima dengan baik oleh siswa. Tipe pembelajaran yang demikian disebut

dengan tipe pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan siswa sebagai anggota

kelompok kecil dengan tingkat kemampuannya berbeda. Setiap siswa dalam

menyelesaikan tugas kelompoknya harus saling bekerjasama dan saling

membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dengan menggunakan tipe

pembelajaran kooperatif, diharapkan siswa akan lebih berani untuk bertanya

karena siswa bekerja dengan teman sebaya. Fungsi guru pada pembelajaran ini

bukan sebagai pentransfer ilmu, tetapi sebagai fasilitator dan pembimbing bagi

siswa. Pembelajaran kooperatif diantaranya adalah tipe Jigsaw II dan Group

Investigation.

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu model 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. Ada perbedaan mendasar antara

pembelajaran Jigsaw I dan Jigsaw II, kalau pada tipe I, awalnya siswa hanya

belajar konsep tertentu yang akan menjadi spesialisasinya sementara konsep

konsep yang lain ia dapatkan melaui diskusi dengan teman segrupnya. Pada tipe II

ini, setiap siswa memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (scan
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read) sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi expert. Diskusi dengan tipe

Jigsaw II, merupakan strategi belajar kelompok yang mengajarkan keberanian

siswa dalam menyajikan materi pelajaran di hadapan teman-temannya. Setelah itu,

dilakukan tanya jawab perkelompok dengan materi yang sama, namun diterapkan

untuk kasus berbeda. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai pembelajaran

yang optimal, yakni meningkatkan prestasi siswa dalam aspek kognitif khususnya

pada kemampuan menganalisis. Hal ini sesuai dengan pendapat Jhonson and

Jhonson dalam Rusman (2012: 219) yang menunjukan bahwa interaksi kooperatif

model Jigsaw mempunyai berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan anak

diantaranya meningkatkan hasil belajar dan dapat digunakan untuk mencapai taraf

penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal menganalisis suatu permasalahan

atau soal sehingga dapat menemukan solusi atau pemecahan jawaban yang tepat.

Sedangkan model pembelajaran Group Investigation merupakan model

pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa

dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap kelompok dan dalam proses

belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Marfune dalam Rusman (2012: 222) yang

mengatakan bahwa model pembelajaran koperatif tipe Group Investigation dapat

dipakai guru untuk mengembangkan kreatifitas siswa, baik secara perorangan

maupun kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini

siswa dilibatkan pada tahap perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun

cara untuk mempelajari melalui investigasi. Siswa dituntut untuk cakap dalam

berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dikelompoknya (group process skill).

Melalui model Group Investigation, kemampuan analisis siswa akan lebih diasah

karna pada model ini anggota kelompok akan melakukan investigasi yang
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mendalam terhadap materi yang sedang dibahas dalam kelompok dan berupaya

mencari data dari berbagai sumber, menganalisis data  dan membuat kesimpulan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2008: 86) “dalam Group Investigation

terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya melaksanakan

investigasi. Pada langkah tersebut, peserta didik mengumpulkan informasi,

menganalisis data dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok

berkonstribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Para peserta

didik saling berdiskusi, dan mengklarifikasi serta mensintesis semua gagasan”.

Sependapat dengan Huda (2013: 212) ”Pada metode Group Investigation terdapat

tahapan analisis dan sintesis, dimana para siswa membuat analisis dan sintesis atas

berbagai informasi yang diperoleh pada langkah sebelumnya, lalu berusaha

meringkasnya menjadi suatu penyajian yang menarik didepan kelas.”

Pemilihan kedua model pembelajaran tersebut dikarenakan kedua model tersebut

dapat mengasah atau merangsang siswa untuk dapat berpikir analisis, pada model

Jigsaw II, siswa diajarkan keberanian  dalam menyajikan materi pelajaran di

hadapan teman-temannya. Setelah itu, dilakukan tanya jawab perkelompok

dengan materi yang sama, namun diterapkan untuk kasus berbeda. Strategi

tersebut digunakan untuk mencapai pembelajaran yang optimal, yakni

meningkatkan prestasi siswa dalam aspek kognitif khususnya pada kemampuan

menganalisis. Hal ini sesuai dengan pendapat Jhonson and Jhonson dalam

Rusman (2012: 219) yang menunjukan bahwa interaksi kooperatif model jigsaw

mempunyai berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan anak diantaranya

meningkatkan hasil belajar dan dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran

tingkat tinggi, khususnya dalam hal menganalisis suatu permasalahan atau soal
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sehingga dapat menemukan solusi atau pemecahan jawaban yang tepat, sedangkan

pada model Group Investigation, kemampuan analisis siswa akan diasah karna

pada model ini anggota kelompok akan melakukan investigasi yang mendalam

terhadap materi yang sedang dibahas dalam kelompok dan berupaya mencari data

dari berbagai sumber, menganalisis data  dan membuat kesimpulan. Hal ini sesuai

dengan pendapat Slavin (2008: 86) “dalam Group Investigation terdapat beberapa

langkah yang harus dilakukan diantaranya melaksanakan investigasi. Pada

langkah tersebut, peserta didik mengumpulkan informasi, menganalisis data dan

membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok berkonstribusi untuk usaha-usaha

yang dilakukan kelompoknya. Para peserta didik saling berdiskusi, dan

mengklarifikasi serta mensintesis semua gagasan”. Sependapat dengan Huda

(2013: 212) ”Pada metode GI terdapat tahapan analisis dan sintesis, dimana para

siswa membuat analisis dan sintesis atas berbagai informasi yang diperoleh pada

langkah sebelumnya, lalu berusaha meringkasnya menjadi suatu penyajian yang

menarik didepan kelas.” Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti ingin

menguji apakah penerapan model Jigsaw II dan GI dapat meningkatkan

kemampuan berpikir siswa menjadi analitis.

Penerapan kedua model kooperatif tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa

secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami

materi yang diajarkan oleh guru dan dapat mencapai indikator dari kompetensi

dasar serta hasil belajar siswa yang meningkat khususnya pada tingkatan berpikir

analisis. Hal ini sesuai dengan Johnson & Johnson dalam Trianto (2009: 57)

bahwa “tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa

untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu
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maupun secara kelompok.” Sependapat dengan teori di atas menurut Ibrahim dkk

dalam Trianto (2009: 59) “model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk

mencapai tujuan tujuan pembelajaran yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1)

Hasil belajar akademik, 2) Penerimaan terhadap keragaman, 3) Pengembangan

keterampilan sosial”. Model pembelajaran kooperatif di sekolah dapat membantu

guru dalam mencapai keberhasilan pembelajaran di beberapa aspek. Tetapi,

keberhasilan juga tergantung pada usaha setiap kelompoknya. Setiap anggota

harus melaksanakan tanggung jawabnya masing masing, sehingga tugas yang

dikerjakan kelompok tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Selain menggunakan kedua metode pembelajaran tersebut siswa juga akan

diberikan bentuk penugasan yang baru yang menarik minat siswa dalam

menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga hasil belajar khususnya pada

tingkatan berpikir analisis dapat meningkat. Beberapa bentuk penugasan

diantaranya Penugasan Proyek dan Penugasan Portofolio, hal ini dilakukan oleh

guru sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa,

dengan selalu mengerjakan tugas yang telah di instruksikan oleh guru maka secara

tidak langsung siswa tersebut akan melakukan kegiatan atau proses kegiatan

belajar secara mandiri di luar lingkungan sekolah dan atas kesadaran dari diri

siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan demikian

diharapkan hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang

diberikan dan disampaikan guru akan terserap dengan maksimal baik didalam

kelas maupun diluar kelas siswa akan melakukan pembelajaran secara mandiri

dengan penuh rasa tanggung jawab.
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Proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode / waktu tertentu.

Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan,

pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam

pelaksanannya proyek bersumber pada data primer / sekunder, evaluasi hasil, dan

kerjasama dengan pihak lain (Pargito, 2011: V-1). Metode ini bertujuan untuk

membentuk analisis masing-masing siswa (Yamin,2013: 166). Tekhnik penilaian

proyek dimaksudkan untuk menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh

dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi.

Portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik, sebagai hasil pelaksanaan

tugas kinerja, yang ditentukan oleh pendidik atau oleh peserta didik bersama

pendidik, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai

kompetensi yang ditentukan kurikulum (Depdiknas dalam Purnomo, 2016: 61).

Berdasarkan pendapat diatas, maka Portofolio merupakan kumpulan hasil siswa

dari kerja yang sengaja dibuat siswa  untuk menunjukkan bukti tentang

kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu.

Penerapan model pembelajaran dan pemberian tugas yang, menarik, bervariasi

dan menyenangkan dapat menumbuhkan minat siswa sehingga siswa tidak merasa

bosan dengan model pembelajaran dan tugas yang monoton. Dengan adanya

minat, siswa bersemangat di dalam proses pembelajaran sehingga terlibat secara

aktif dalam pembelajaran, dan berusaha menyelesaikan tugas dengan penuh

tanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi
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Siswa yang menggunakan Model Pembelajaran Jigsaw II dan GI Dengan

Memperhatikan Penugasan Proyek Dan Portofolio Pada Siswa SMKN1 B.

Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Hasil belajar Pengantar Ekonomi Bisnis khususnya pada tingkatan berpikir

analisis masih sangat rendah, hal ini terlihat dari tidak tercapainya kriteria

ketuntasan belajar minimum, khususnya hasil belajar siswa pada tingkatan

berpikir analisis.

2. Aktivitas peserta didik masih rendah

3. Tanggung jawab peserta didik rendah sehingga guru berinisiatif untuk

memberikan penugasan yang selama ini belum efektif.

4. Model pembelajaran Jigsaw II belum pernah digunakan oleh guru Pengantar

Ekonomi Bisnis dalam proses belajar mengajar.

5. Model pembelajaran Group Investigation belum pernah digunakan oleh guru

Pengantar Ekonomi Bisnis dalam proses belajar mengajar.

6. Pembelajaran masih terpusat kepada guru (teacher oriented) sehingga siswa

cenderung pasif di dalam pembelajaran

7. Pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis masih bersifat individualistik.

8. Model pembelajaran kurang variatif sehingga menyebabkan siswa mudah

bosan
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam

penelitian ini akan dibatasi pada kajian pembelajaran menggunakan model Group

Investigation dan Jigsaw II disertai dengan Penugasan Proyek Dan Portofolio dan

Hasil Belajar Pada Tingkatan Berpikir Analisis pada siswa kelas X Jurusan

Akuntansi SMKN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis antara

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation dengan pembelajaran yang menggunakan tipe

Jigsaw II pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis?

2. Adakah perbedaan hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis antara siswa

yang diberi Penugasan Proyek dengan siswa yang diberi Penugasan

Portofolio pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis?

3. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan jenis

Penugasan terhadap hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis pada mata

pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis?

4. Apakah hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw II lebih

tinggi dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model Group Investigation pada siswa yang diberi Penugasan Proyek pada

mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis?
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5. Apakah hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw II lebih

rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model Group Investigation pada siswa yang diberi Penugasan Portofolio pada

mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis?

6. Apakah hasil belajar siswa pada tingkatan berpikir analisis yang diberi

Penugasan Proyek lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi

Penugasan Portofolio dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II

pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis ?

7. Apakah hasil belajar siswa pada tingkatan berpikir analisis yang diberi

Penugasan Proyek lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi

Penugasan Portofolio yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Group Investigation pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi

Bisnis?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada tingkatan berpikir

analisis, antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Group Investigation dengan siswa yang menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II.

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis

antara siswa yang diberi Penugasan Proyek dengan siswa yang diberi

Penugasan Portofolio.
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3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan

jenis Penugasan Proyek dan Penugasan Portofolio terhadap hasil belajar pada

tingkatan berpikir analisis.

4. Untuk mengetahui efektifitas hasil belajar siswa pada tingkatan berpikir

analisis yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II

dan model pembelajaran Group Investigation pada siswa yang diberi

Penugasan Proyek.

5. Untuk mengetahui efektifitas hasil belajar siswa pada tingkatan berpikir

analisis yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II

dan model pembelajaran Group Investigation pada siswa yang diberi

Penugasan Portofolio.

6. Untuk mengetahui efektivitas hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis

antara siswa yang diberi Penugasan Proyek dan siswa yang diberi Penugasan

Portofolio dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II.

7. Untuk mengetahui efektivitas hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis

antara siswa yang diberi Penugasan Proyek dan siswa yang diberi Penugasan

Portofolio yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group

Investigation.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat menjadi dua bagian yaitu kegunaan secara

teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang penelitian penerapan model pembelajaran

yang berbeda pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis
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2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi siswa, dapat menjadi pengalaman pembelajaran baru yang dapat

meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif pada mata pelajaran

Pengantar Ekonomi Bisnis untuk meningkatkan hasil belajar yang maksimal

b. Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi untuk dapat memperbaiki kualitas

sebagai guru yang profesional dalam upaya peningkatan mutu  pembelajaran

dan hasil belajar Pengantar Ekonomi Bisnis

c. Bagi Sekolah, dapat menjadi saran dan masukan yang lebih baik bagi

perbaikan mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran Pengantar Ekonomi

Bisnis.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini terdiri dari objek penelitian, subjek penelitian, serta tempat dan

waktu penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Akuntansi Semester

Ganjil

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, tipe

Group Investigation dan jenis penugasan serta hasil belajar pada tingkatan

berpikir analisis.

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung TP.

2016/2017.
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4. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup kajian ilmu IPS sebagai  pelajaran dan pendidikan disiplin

ilmu yang bersumber dari kehidupan social kemasyarakatan yang diseleksi

dengan menggunakan konsep-konsep ilmu social yang digunakan untuk

kepentingan pembelajaran. Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sangat erat

kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan

humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang dikemas secara alamiah dan

pedagogis untuk pembelajaran disekolah.

Guru yang baik harus dapat memilih model pembelajaran yang baik dan tepat

dalam proses belajar mengajar  sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Model pembelajaran yang baik harus melibatkan partisipasi guru dan siswa

serta dapat mengatasi kebosanan siswa belajar di kelas karena pengajaran

yang didominasi oleh pendekatan ekspository (ceramah) yang berpusat pada

guru.

Perbandingan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis Pengantar Ekonomi

Bisnis model pembelajan Group Investigation dan Jigsaw II dengan

memperhatikan penugasan proyek dan portofolio merupakan model

pembelajaran yang yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan partisipasi

siswa dalam pembelajaran serta mendorong siswa untuk dapat berpikir secara

analisis atas permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi atau jawaban

dari permasalahan tersebut. Karena berdasarkan psikologi perkembangan,

kemampuan berpikir siswa SMA/SMK sudah masuk kedalam tahapan
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berpikir analisis. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu

siswa untuk dapat berpikir secara analisis.

Pada pembelajaran IPS terdapat lima tradisi atau lima perspektif pada tujuan

utama pelaksanaan pendidikan IPS.  Sapriya (2009: 13) menyatakan:

“terdapat lima tradisi dalam IPS yakni : (1) IPS sebagai transmisi
kewarganegaraan (social studies as citizenship transmission); (2) IPS sebagai
ilmu-ilmu social ( social studies as social science); (3) IPS sebagai penelitian
yang mendalam (socials tudies as reflective inquiry); (4)IPS sebagai kritik
kehidupan social (social studies as social critism); dan (5) IPS sebagai
pengembangan pribadi individu (social studies as personal development of
the individual).”

Sependapat dengan Gunawan ( 2013: 9)  filsafat pendidikan IPS dibagi ke

dalam:

a. “IPS Sebagai Transmisi Kewarganegaraan (Social Studies As
Citizenship Transmission)
IPS sebagai program pendidikan pelestarian kebudayaan suatu bangsa
sudah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Beberapa tujuan yang
hendak dicapai dari Citizenship  Transmission adalah pengembangan
pengertian patriotisme, memberikan inspirasi pada integrasi pribadi dan
tanggung jawab warga negara, mendorong partisipasi demokrasi aktif
dan sebagainya.
b. IPS Sebagai Ilmu Sosial (Social Studies As Social Science)
Pelajaran IPS dalam proses pembelajarannya harus mampu
mengembangkan sikap hormat dan menghargai akan tanggung jawab
sebagai warga negara sekaligus dan menerima keanekaragaman budaya
didalamnya sekaligus perbedaan tersebut tidak hanya menjadi
kepedulian pembelajaran IPS.
c. IPS Sebagai Pendidikan Reflektif (Social Studies As Reflective
Inqury).
Pendidikan reflektif bukan sekedar mengajarkan disiplin ilmu
pengetahuan dan pemindahan nilai secara akumulatif tetapi kurikulum
sekolah harus berpegang kepada kebutuhan dan minat murid sekolah.
Pendidikan IPS diharapkan dapat mengembangkan konsep revolusioner
tentang studi-studi social.
d. IPS Sebagai Kritik Kehidupan Social (Social Studies As Social
Critism)
Pendidikan IPS harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kritis (Critical Thinking) dengan berbagai metode pemecahan masalah
(Problem Solving).
e. IPS Sebagai Pengembangan Pribadi Seseorang (Sosial Studies As
Personal Development Of Individual)
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Pendidikan IPS harus membekali siswa tentang pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan nilai, sehingga semua itu akan membentuk citra
diri siswa menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang mandiri
dan mampu hidup ditengah masyarakat dengan damai, dan dapat
menjadikan contoh teladan serta memberikan kelebihannya pada orang
lain.”

Masing masing pendidik IPS harus memegang satu, atau beberapa seluruh

tradisi pembelajaran IPS ini dalam pembelajarannya melalui model dan

metode pembelajaran serta bahan ajarnya, agar tujuan IPS dalam membentuk

dan mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik dapat terwujud.

Kajian ilmu dalam penelitian ini terletak pada tradisi bahwa IPS termasuk

kedalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai ilmu-ilmu sosial ( sosial

studiesas social science) dan IPS sebagai pengembangan pribadi individu

(social science as personal development of the individual) dilihat dari

penggunaan model pembelajaran Jigsaw II dan Group Investigation yang

akan meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran

sehingga kemampuan berpikir analisis terhadap suatu permasalahan dapat

ditingkatkan karena pendidikan IPS disini harus membekali siswa tentang

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai, sehingga semua itu akan

membentuk citra diri siswa menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang

mandiri dan mampu hidup di tengah masyarakat dengan damai,dan dapat

menjadikan contoh teladan serta memberikan kelebihannya pada orang lain.

Para ahli-ahli telah merinci sekitar delapan disiplin ilmu social yang

mendukung untuk pengembangan program social studies yang meliputi

sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, filsafat, ilmu politik,

psikologi (Sapriya, 2009: 22) ini berarti ilmu ekonomi termasuk kedaam
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kelompok IPS (Social Studies). Penelitian ini terkait dalam ilmu ekonomi.

Dimana ekonomi merupakan salah satu tema pembelajaran IPS menurut

NCSS (1994: 15) dikemukakan sebagai berikut:

(1)Budaya (culture); (2) waktu, kontinuitas, dan perubahan (time,
continuity, and change);(3) orang, tempat dan lingkungan (people,
places and environment); (4) individu, kelompok, dan lembaga
(individual, groups, and institution); (6) kekuasan, wewenang, dan
pemerintahan (power, authority, and governance); (7) produksi,
distribusi, dankonsumsi (production, distribution, and consumption);
sain, teknologi dan masyarakat (science, technology and society); (9)
koneksi global (global connections); dan (10) cita-cita dan praktek
warga Negara (civils ideals and practices).

Berdasarkan kesepuluh tema pembelajaran IPS tersebut, kajian ilmu ekonomi

sebagai cabang ilmu Pengetahuan Sosial yaitu pada poin ketujuh tentang

produksi, distribusi dan konsumsi. Ilmu Ekonomi adalah suatu studi tentang

bagaimana langkanya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi

keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya menurut

Samuelson dan Nordhaus dalam Supardan (2009: 367) Ilmu ekonomi

merupakan studi tentang prilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara

menggunakan sumber daya yang langka dan memilki berbagai alternatif

penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, kemudian

menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu

dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Belajar Dan Teori Belajar

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain

sebagainya (Sardiman, 2012: 20). Belajar juga adalah suatu bentuk perubahan

dalam diri seseorang berkat adanya pengalaman dan latihan yang dilakukan secara

terus-menerus. Belajar dapat dipahami sebagai berusaha atau berlatih supaya

mendapat kepandaian.

Sependapat dengan  yang diungkapkan oleh Sagala (2011: 13) ” Belajar adalah

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai

suatu hasil dari latihan atau pengalaman”. Dalam implementasinya, belajar adalah

kegiatan individu mengetahui pengetahuan prilaku dan ketrampilan dengan cara

mengolah bahan belajar. Sedangkan menurut Djamarah (2011: 13) ”Belajar

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sehingga hasil pengalaman

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal ini didukung oleh

pendapat dari Djamarah (2011: 13) ” Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut
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kognitif, afektif dan psikomotorik”. Begitu pun menurut Rusman (2012: 134)”

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang

dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang

dilakukan yang dapat memberikan perubahan tingkah laku akibat dari latihan

maupun pengalaman yang menyangkut pada ranah kognitif, afektif dan

psikomotorik.

a. Prinsip-Prinsip Belajar

Menurut Sardiman (2012: 24) ada beberapa prinsip belajar yang penting untuk

diketahui, yaitu:

 belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya.
 belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa
 belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi,

terutama motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/ kesadaran atau instrinsic
motivation, lain halnya belajar dengan rasa takut atau dibarengi dengan rasa
tertekan dan menderita.

 dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan
berbuat keliru) dan conditioning atau pembiasaan.

 kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka
menentukan isi pelajaran.

 belajar dapat melakukan tiga cara, yaitu:
 diajar secara langsung;
 kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung (seperti anak belajar

bicara, sopan santun dan lain-lain)
 pengenalan dan/atau peniruan.

 belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif
mampu membina sikap, ketrampilan, cara berpikir kritis, dan lain-lain, bila
dibandingkan dengan belajar hafalan saja.

 perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi
kemampuan belajar yang bersangkutan.

 bahan pelajaran yang bermakna/berarti, lebih mudah dan menarik untuk
dipelajari, daripada bahan yang kurang bermakna.
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 informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan
siswa, banyak membantu kelancarandan gairah belajar.

 belajar sedapat mungkin diubah kedalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga
anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri.

Proses belajar dapat berjalan dengan maksimal jika memperhatikan prinsip belajar

diatas. Dalam proses belajar sebaiknya seorang guru memberikan penilaian-

penilaian terhadap perubahan yang terjadi pada siswa yang mencakup tiga ranah.

Ketiga ranah tersebut dikemukakan oleh Sagala (2011: 12):

(1) kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran
atau pikiran terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis, dan evaluasi;

(2) afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-
reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan,
partisipasi, penilaian/penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola
hidup;

(3) psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani
terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan
kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreatifitas.

b. Tipe-Tipe Belajar

Robert M. Gagne dalam Sagala (2011: 20) mengemukakan delapan tipe belajar

yang membentuk suatu hierarki dari paling sederhana sampai paling kompleks

yakni:

i. Belajar Tanda-Tanda atau isyarat ( Signal Learning)
Belajar berlangsung dalam bentuk pemberian respons terhadap tanda-tanda
sehingga dengan cara yang terus menerus terjadilah asosiasi antara tanda-
tanda atau isyarat itu dengan respons yang tetap.

ii. Belajar hubungan stimulus-respons (Stimulus Response Learning)
Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang
diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan (reinforcement) sehingga
terbentuk perilaku tertentu (Shaping).

iii. Belajar menguasai rantai atau rangkaian hal  (Chaining Learning)
Belajar berlangsung dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga
akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu.

iv. Belajar asosiasi verbal (Verbal Association)
Belajar berlangsung dengan menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek
yang berupa benda orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata
dalam urutan yang tepat.
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v. Belajar membedakan (Discrimination Learning)
Belajar berlangsung dengan memberikan reaksi yang berbeda-beda pada
stimulus yang mempunyai kesamaan.

vi. Belajar Konsep (Concept Learning)
Belajar berlangsung dengan mengklasifikasikan  stimulus, atau menempatkan
obyek-obyek dalam kelompok tertentuyang membentuk suatu konsep

vii. Belajar Aturan atau Hukum-hukum (Rule Learning)
viii. Belajar Memecahkan Masalah (Problem Solving)

Pengertian belajar tidak terlepas dari berbagai teori mengenai belajar yang terdiri

dari teori belajar behaviour, teori belajar kognitif, dan teori belajar

konstruktivisme.

c. Teori Belajar Behaviouristik

Teori belajar behaviour dalam Herpratiwi (2009: 2) mengemukakan bahwa

“belajar adalah perubahan prilaku yang dapat diamati dan dapat diukur”. Menurut

Skinner dalam Herpratiwi (2009: 10) ”belajar akan menghasilkan perubahan

perilaku yang dapat diamati, sedang perilaku dan belajar dapat diubah oleh

kondisi lingkungan. Unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan

(reinforcement), maksudnya pengetahuan terbentuk melalui stimulus respon akan

semakin kuat jika diberi penguatan”.

Sedangkan Watson dalam Herpratiwi (2009:3) mengemukakan bahwa

”pentingnya pendidikan dalam dalam perkembangan tingkah laku dengan

memberikan kondisi tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat

seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu.”  Teori behaviorisme memandang

bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah

terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah memindahkan pengetahuan

(transfer of knowledge) ke orang yang belajar. Belajar ditafsirkan sebagai latihan

pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Dengan memberikan
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stimulus (pemicu) maka siswa akan merespons. Hubungan stimulus dan respons

ini akan menimbulkan kebiasaan otomatis pada belajar. Jadi pada dasarnya,

kelakuan siswa terdiri atas respons tertentu terhadap stimulus tertentu. Menurut

Skinner dalam Herpratiwi (2009: 10) unsur terpenting dalam belajar adalah

penguatan (reinforcement), maksudnya pengetahuan yang terbentuk melalui

stimulus respon akan semakin kuat jika diberi penguatan.

Beberapa prinsip belajar menurut Skinner:
a. hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa, jika salah dibetulkan, jika

benar diberi penguat.
b. proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar
c. materi pelajaran yang digunakan sistem modul
d. pembelajaran lebih mementingkan aktivitas mandiri
e. pembelajaran menggunakan shapping.
(Skinner dalam Herpratiwi, 2009: 10)

Kelebihan Teori Belajar Behaviorisme :

1. Guru tidak banyak memberikan ceramah ,tetapi instruksi singkat yang diikuti
contoh - contoh baik dilakukan sendiri ataupun melalui stimulus.

2. Bahan pembelajaran disusun secara hirarki dari yang sederhana sampai pada
yang kompleks.

3. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan
pencapaian suatu ketrampilan tertentu.

4. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati dan jika
terjadi kesalahan harus segera diperbaiki.

5. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat
menjadi kebiasaan.

6. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi
belajar.

7. Metode behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang
membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti
kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan dan sebagainya.

8. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar
mandiri.

9. Teori ini cocok untuk melatih anak anak yang masih membutuhkan dominasi
peran orang dewasa.

Kekurangan Teori belajar behaviorisme :

1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru (Teaching Centered Learning).
2. Mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak

menyenangkan.
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3. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh
penguatan yang diberikan oleh guru.

4. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan
apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.

5. Penggunaan hukuman dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan
siswa.

6. Penerapan teori behavioristik yang salah akan menyebabkan proses
pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai
sentral, bersikap otoriter, komunikasi satu arah,guru melatih dan menentukan
apa yang harus dipelajari murid.

7. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran.
8. Murid dipandang pasif.

(Herpratiwi, 2009: 16)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam teori behaviouristik

yang terpenting adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa dan reaksi

atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Teori

behaviouristik bertujuan untuk menghasilkan suatu perilaku yang dilakukan. Teori

belajar ini sesuai dengan model pembelajaran Jigsaw II dan Group Investigation,

dalam kedua model pembelajaran tersebut, guru sebagai fasilitator memberikan

stimulus atau rangsangan kepada siswa untuk dapat membiasakan diri mempunyai

sikap yang lebih baik, dan lebih positif terhadap pembelajaran, selain menghargai

perbedaan dan pendapat orang lain, membentuk setiap permasalahan yang ada,

sehingga siswa dapat menemukan pemecahan dari setiap permasalahan dengan

lebih baik.

d. Teori Belajar Kognitif

Menurut teori kognitivisme, belajar merupakan perubahan dan pemahaman,

perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang diamati.

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman

pengetahuan dalam dirinya.
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Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk kognitif, teori ini

mengungkapkan bahwa proses belajar akan lebih baik bila materi pelajaran yang

baru dapat beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki

siswa.

Menurut Hartley dan Davies dalam Herpratiwi (2009: 22)” prinsip-prinsip
kognitivisme banyak diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam
melaksanakan kegiatan perancangan pembelajaran, yang meliputi:
1. Peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila

pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu.
2. Penyusunan materi pelajaran  harus dari yang sederhana ke yang rumit, untuk

dapat melakukan tugas-tugas dengan baik peserta didik harus lebih tau tugas-
tugas yang bersifat lebih sederhana.

3. Belajar dengan memahami lebih baik dari pada menghapal tanpa pengertian.
Sesuatu yang baru harus sesuai dengan apa yang telah diketahui siswa
sebelumnya. Tugas guru disini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah
diketahui sebelumnya.

4. Adanya perbedaan individu pada siswa harus diperhatikan karena faktor ini
sangat mempengaruhi proses belajar siswa.

Tipe-Tipe Belajar Kognitif

Kognitivisme membagi tipe-tipe belajar siswa, yaitu:
1. Siswa  tipe pengalaman konkrit lebih menyukai contoh khusus di mana

mereka bisa terlibat dan mereka berhubugan dengan teman-temannya, dan
bukan dengan orang-orang dalam otoritas itu.

2. Siswa tipe observasi reflektif suka mengobservasi dengan teliti sebelum
melakukan tindakan.

3. Siswa tipe konseptualisasi abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan
simbol-simbol dari pada dengan manusia.

4. Siswa tipe eksperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan praktek
proyek dan melalui kelompok diskusi.(Herpratiwi, 2009: 22)

Berdasarkan uraian diatas, guru dapat mengetahui karakteristik peserta didik

dilihat dari tipe belajarnya masing masing. Selanjutnya menurut Bruner dalam

Herpratiwi (2009: 23) menyatakan bahwa

”belajar ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu peranan pengalaman
struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi dan cara
membangkitkan motivasi belajar. Maka pembelajaran hendaknya mencakup:
 Pengalaman pengalaman optimal untuk mau dan dapat belajar
 Enstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal
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 Perincian urutan penyajian materi pelajaran
 Cara pemberian reinforcement.”

Bruner mendukung adanya hadiah dan hukuman dalam pembelajaran yang

digunakan sebagai reinforcement untuk siswa. Bruner mengetahui bahwa suatu

ketika hadiah ekstrinsik bisa berubah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik.

Demikian juga pujian dari guru adalah dorongan bersifat ekstrinsik dan

keberhasilan memecahkan masalah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik.

Berdasarkan teori kognitif tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan

perubahan dan pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan

tingkah laku yang diamati. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Jigsaw II dan Group Investigation. Kedua

model tersebut dapat memberikan perubahan pemahaman siswa terhadap suatu

permasalahan dengan lebih mendalam dan membantu siswa untuk dapat

menganalisis setiap permasalahan yang ada, sehingga siswa dapat menemukan

pemecahan dari setiap permasalahan dengan lebih baik.

e. Teori Belajar Kontruktivisme

Teori belajar konstruktivis (constructivist theories of learning) menyatakan bahwa

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila

aturan aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip

yang paling penting dalam pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar

memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri

pengetahuan didalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan dalam
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proses ini, dengan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau

menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara

sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan

terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan

kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya, tersebut dengan bantuan

fasilitasi orang lain.

 Ciri Dan Prinsip Pembelajaran Konstruktivisme

Menurut Herpratiwi (2009: 36) pembelajaran yang menggunakan pendekatan
konstruktivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada

proses integrasi pengetahuan yang baru dengan pengalaman pengetahuan
mereka yang lama.

2. Setiap pandangan yang berbeda akan dihargai dan sekaligus diperlukan,
siswa didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan
mensintesiskan secara terintregasi.

3. Proses pembelajaran harus mendorong adanya kerjasama, tetapi bukan
untuk bersaing.

4. Kontrol kecepatan dan fokus siswa ada pada siswa, cara ini akan
memberdayakan siswa.

5. Pendekatan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak
terlepas dari konteks dunia nyata.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivis

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan aturan itu tidak lagi sesuai. Hal ini sesuai dengan

model pembelajaran Jigsaw II dan Group Investigation, dalam model kooperatif

Jigsaw II ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat

dan mengolah informasi yang didapat, dan dapat meningkatkan ketrampilan

berkomunikasi, anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan
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kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat

menyampaikan informasinya kepada kelompok lain. Sedangkan pada model

Group Investigation merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang

menekankan pada upaya peserta didik dalam kelompok untuk merencanakan

kegiatan belajar sendiri untuk memecahkan masalah yang dikaji sesuai dengan

sub topik yang dipilih/didapat. Masing masing kelompok berusaha

mengumpulkan informasi dari  berbagai sumber belajar dan fakta kemudian

dibahas, dianalisis, untuk selanjutnya dibuat sajian yang menarik dan komunikatif

untuk dipresentasikan.

2. Hasil Belajar Pada Tingkatan Berpikir Analisis

Menurut Sudjana (2004: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Belajar merupakan suatu proses dan

perilaku siswa yang kompleks dan juga merupakan bagian yang paling penting

dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Senada dengan

pendapat  Djamarah  ( 2011: 175) bahwa ”Proses belajar telah terjadi dalam diri

seseorang hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena aktivitas yang telah

dilakukan. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi

mengerti dan dari tidak berilmu menjadi berilmu dan sebagainya.”

Menurut Dick dan Rieser dalam Djamarah (2011: 17) mengatakan bahwa “hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan

pembelajaran mereka membedakan hasil belajar atas empat macam, yaitu

pengetahuan, keterampilan, intelektual, keterampilan motorik, dan sikap”.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan

kemampuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa setelah menerima

perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat membangun dan menerapkan

pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil Belajar berkaitan dengan

Penilaian, seperti yang dikemukakan oleh Purnomo (2016: 16) bahwa Penilaian

hasil belajar adalah suatu proses untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan pembelajaran dalam

system pendidikan nasional, baik tujuan kurikuler (mata pelajaran) maupun tujuan

instruksional (pembelajaran) terdiri atas tiga ranah yaitu, ranah kognitif, afektif,

dan psikomotor sebagaimana hasil belajar yang diklasifikasikan dalam taksonomi

Benyamin Bloom. Taksonomy Bloom adalah struktur yang mengklasifikasikan

tingkat berpikir mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang

tinggi.selanjutnya dalam kerangka konsep ini, Bloom membagi tujuan pendidikan

menjadi tiga domain atau ranah kemampuan, yaitu : kognitif, efektif, dan

psikomotorik .

Menurut Bloom dalam Sardiman (2012: 23) “perubahan status abilitas meliputi
tiga ranah/ matra yaitu:
a. Kognitif domain

 Knowledge (Pengetahuan, ingatan)
 Comprehension (Pemahaman, Menjelaskan,Meringkas, Contoh)
 Application (Menerapkan)
 Analysis (Menguraikan, Menentukan Hubungan)
 Synthesis (Mengorganisasikan, Merencanakan, Membentuk hubungan

baru)
 Evaluation (Menilai)

b. Affective Domain
 Receiving (sikap menerima)
 Responding (memberikan respons)
 Valuing (nilai)
 Organization (organisasi)
 Characterization (Karakterisasi)

c. Psychomotor Domain
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 Initiatory level
 Pre-routine level
 Routinized level.”

Kemudian taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan Krathwol’s untuk

memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan perkembangan dan kemajuan

zaman. Namun demikian, revisi taksonomi Bloom tersebut hanya pada ranah

kognitif saja menjadi:

 Remembering (mengingat)
 Understanding (memahami)
 Applying (Menerapkan)
 Analyzing(Menganalisis)
 Evaluating (menilai)
 Creating (mencipta) (Anderson dan Karthwol’s,2015: 99)

Pada taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi, sedangkan taksonomi

revisi ini memilki dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif yaitu berisikan enam

kategori yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,

mengevaluasi dan mencipta. Selanjutnya dimensi pengetahuan yang terdiri dari

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Berikut disajikan

kategori dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan menurut Anderson dan

Karthwol’s (2015: 100).
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Tabel 3 Dimensi Proses Kognitif

Kategori dan Proses
Kognitif

Nama- Nama
Lain

Definisi Dan Contoh

1. MENGINGAT:  Mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang

1.1 Mengenali Mengindentifikasi Menempatkan pengetahuan  dalam
memori jangka panjang yang sesuai
dengan pengetahuan tersebut.
(misalnya, mengenali tanggal
terjadinya peristiwa penting dalam
sejarah Indonesia)

1.2 Mengingat kembali Mengambil Mengambil pengetahuan yang
relevan dan memori jnagka panjang
(Misalnya mengingat kembali
tanggal peristiwa-peristiwa penting
dalam sejarah Indonesia)

2. MEMAHAMI: Mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa
yang diucapkan, ditulis dan digambar oleh guru.

2.1 Menafsirkan Mengklarifikasi
Memparafrasakan
Merepresentasi
Menerjemahkan

Mengubah satu bentuk gambaran
(misalnya angka) jadi bentuk lain
(misalnya, kata-kat (Misalnya,
memparafrasakan ucapan dari
dokumen penting)

2.2 Mencontohkan Mengilustrasikan,
Memberi contoh

Menemukan contoh atau ilustrasi
tentang konsep atau prinsip.
(misalnya, memberi contoh tentang
aliran-aliran seni lukis)

2.3 Mengklasifikasikan Mengategorikan
Mengelompokkan

Menentukan sesuatu dalam satu
kategori (Misalnya,
mengklasifikasikan kelainan-
kelainan mental yang telah diteliti
atau dijelaskan)

2.4 Merangkum
Mengabstraksi
Menggeneralisasi

Mengabstraksi tema umum atau
poin poin pokok (Misalnya menulis
ringkasan pendek tentang pristiwa-
pristiwa yang ditayangkan
ditelevisi)

2.5 Menyimpulkan Menyarikan
Mengekstrapolasi,
Menginterpolasi,
Memprediksi

Membuat kesimpulan yang logis
dari informasiyang diterima
(Misalnya, dalam belajar bahasa
asing, menyimpulkan tata bahasa
berdasarkan contoh-contohnya)

2. 6  Membandingkan Mengontraskan,
Memetakan,
Mencocokkan

Menentukan hubungan antara dua
ide, dua objek dan semacamnya
(Misalnya, membandingkan
peristiwa-peristiwa sejarah dengan
kead aan sekarang)

2.7 Menjelaskan Membuat Model Membuat model sebab akibat dalam
sebuah sistem (Misalnya,
menjelaskan sebab-sebab terjadinya
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peristiwa-peristiwa penting pada
abad ke-18 di Indonesia)

3. MENGAPLIKASIKAN: Menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam
keadaan tertentu

3.1 Mengeksekusi Melaksanakan Menerapkan suatu prosedur pada
tugas yang familier (Misalnya
membagi satu bilangan dengan
bilangan lain, kedua bilangan ini
terdiri dari beberapa digit)

3.2 Mengimplementasikan Menggunakan Menerapkan suatu prosedur pada
tugas yang tidak familier. (misalnya
menggunakan hukum Newton
kedua pada konteks yang tepat)

4. MENGANALISIS: Memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyususnya dan
menentukan hubungan antar bagian itu dan hubungan antara bagian-bagian tersebut
dan keseluruhan struktur atau tujuan

4.1 Membedakan Menyendirikan
Memilah,
Memfokuskan
Memilih

Membedakan bagian materi
pelajaran yang relevan dari yang
tidak relevan, bagian yang penting
dari yang tidak penting
(membedakan antara bilangan yang
relevan dan bilangan yang tidak
relevan dalam soal cerita
matematika)

4.2 Mengorganisasi Menemukan
koherensi,
Memadukan,
Membuat garis
besar,
Mendeskripsikan
peran,
Menstrukturkan

Menentukan bagaimana elemen-
elemen bekerja atau berfungsi
dalam sebuah struktur (Misalnya,
menyususn bukti-bukti dalam cerita
sejarah jadi bukti-bukti yang
mendukung dan menentang suatu
penjelasan historis)

4.3 Mengatribusikan Medekonstruksi Menentukan sudut pandang, bias,
nilai atau maksud dibalik materi
pelajaran (Misalnya, menujukkan
sudut pandang penulis suatu esai
sesuai dengan pandangan politik
sipenulis)

5. MENGEVALUASI : Mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan / atau standar

5.1 Memeriksa Mengordinasi,
Mendeteksi,
Memonitor,
Menguji

Menemukan inkonsistensi atau
kesalahan dalam suatu proses atau
produk: Menentukan apakah suatu
proses atau produk memiliki
konsistensi internal: menemukan
efektifitas suatu prosedur yang
sedang dipraktekkan (misalnya,
memeriksa apakah kesimpulan-
kesimpulan seseorang ilmuwan
sesuai dengan data-data amatan
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atau tidak)
5.2 Mengkritik Menilai Menemukan inkonsistensi antara

suatu produk dan kriteria eksternal:
menentukan apakah suatu produk
memilki konsistensi eksternal;
menemukan ketepatan suatu
prosedur untuk menyelesaikan
masalah (misalnya, menentukan
suatu metode terbaikdari dua
metode untuk menyelesaikan
masalah)

6. MENCIPTA: Memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan
koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinal

6.1 Merumuskan Membuat
hipotesis

Membuat hipotesis-hipotesis
berdasarkan kriteria (misalnya
membuat hipotesis tentang sebab-
sebab terjadinya suatu fenomena)

6.2 Merencanakan Mendesain Merencanakan prosedur untuk
menyelesaikan suatu tugas
(misalnya, merencanakan proposal
penelitian tentang topik sejarah
tertentu)

6.3 Memproduksi Mengkonstruksi Menciptakan suatu produk.
(misalnya, membuat habitat untuk
spesies tertentu demi suatu tujuan)

(Anderson dan Krathwohl, 2015: 100)

Menurut Anderson dan Karthwol’s (2015: 41) Jenis dan subjenis dimensi

pengetahuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis Dan Sub Jenis Dimensi Pengetahuan

Jenis dan Sub jenis Contoh
A. Pengetahuan Faktual: Elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk

mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk menyelesaikan masalah-masalah
dalam disiplin ilmu tersebut

1. Pengetahuan tentang terminologi
2. Pengetahuan tentang detail-detail

elemen-elemen spesifik

Kosakata teknis, simbol-simbol musik
Sumber-sumber daya alam pokok,
sumber-sumber informasi yang reliabel

B. Pengetahuan Konseptual: hubungan-hubungan antar elemen dalam sebuah
stuktur besar yang memungkinkan elemen-elemennya berfungsi secara
bersama-sama

1. Pengetahuan tentang klasifikasi dan
kategori

2. Pengetahuan tentang prinsip dan
generalisasi

3. Pengetahuan tentang teori, model
dan struktur

Periode waktu geologis, bentuk
kepemilikan usaha bisnis
Rumus pythagoras, hukum penawaran
dan permintaan
Teori evolusi, struktur MPR
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C. Pengetahuan Prosedural: Bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan
metode-metode penelitian, dan kriteria-kriteria untuk menggunakan
ketrampilan, algoritme, teknik dan metode
1. Pengetahuan tentang

ketrampilan dalam bidang
tertentu dan algoritme

2. Pengetahuan tentang teknik dan
metode dalam bidang tertentu

3. Pengetahuan tentang kriteria
untuk menentukan kapan harus
menggunakan prosedur yang
tepat

Ketrampilan-ketrampilan dalam
melukis dengan cat air, algoritme
pembagian seluruh bilangan
Teknik wawancara, metode ilmiah

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk
menentukan kapan harus menerapkan
prosedur hukum Newton, kriteria yang
digunakan untuk menilai fisibilitas
suatu metode

D. Pengetahuan metakognitif:pengetahuan tentang kognisis secara umum dan
kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri

1. Pengetahuan strategis
2. Pengetahuan tentang tugas-

tugas kognitif
3. Pengetahuan diri

Pengetahuan tentang skema seagai alat
untuk mengetahui struktur suatu pokok
bahasan dalam buku teks, pengetahuan
tentang penggunaan metode penemuan
atau pemecahan masalah

Pengetahuan tentang macam-macam tes
yang dibuat guru, pengetahuan tentang
tuntutan beragam tugas kognitif

Pengetahuan bahwa diri (sendiri) kuat
dalam mengkritisi esai, tetapi lemah
dalam hal menulis esai; kesadaran
tentang tingkat pengetahuan yang
dimiliki oleh diri (sendiri)

(Anderson dan Krathwohl, 2015: 41)

“Empat jenis pengetahuan pada dimensi pengetahuan akan membantu para
pendidik memutuskan apa yang perlu diajarkan. Klasifikasi jenis-jenis
pengetahuan ini dirancang untuk spesifikasi yang menengah yakni tujuan-tujuan
pendidikan (bukan tujuan global atau instruksional). Tingkat spesifikasi atau
generalitas ini memungkinkan empat jenis pengetahuan tersebut diterapkan untuk
semua tingkat kelas dan mata pelajaran.” (Anderson dan Krathwohl, 2015: 57).

Beberapa teori diatas menjelaskan bahwa dimensi pengetahuan erat kaitannya

perencanaan pengajaran atau penentuan tujuan belajar. Berdasarkan dimensi

pengetahuan, para pendidik dapat menentukan tujuan pembelajaran dari sebuah

materi pelajaran. Pada penelitian ini dimensi pengetahuan yang digunakan adalah

pengetahuan konseptual dengan pertimbangan bahwa pengetahuan konseptual
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adalah mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara

dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan

tertata. Pengetahuan konseptual ini merupakan salah satu aspek dari apa yang

disebut disclipinary knowledge, yakni cara ilmuwan memikirkan suatu fenomena

dalam disiplin ilmunya. Jadi pendidik dapat mengajarkan pemahaman yang

mendalam tentang pengetahuan konseptual bukan sekedar hafalan beberapa

pengetahuan faktual yang berdiri sendiri atau pengetahuan tentang cara

melakukan sesuatu yang terdapat pada pengetahuan prosedural.

Sedangkan target jangkauan mengenai pencapaian level sebagaimana diajarkan

tiap-tiap domain/matra sudah barang tentu sesuai dengan tujuan belajarnya, tidak

mesti harus mencapai yang tertinggi. Seperti yang diuraikan oleh Piaget dalam

Herpratiwi (2009: 30) mengatakan bahwa “ada empat tahapan perkembangan

kognisi siswa:

 Tingkat sensorimotor (0-2 tahun)
Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungan melalui kemampuan
panca indera dan gerakannya.

 Tahap preoperational (2-7 tahun)
Anak-anak pada tahap ini sudah mampu berpikir sebelum bertindak,
meskipun kemampuan berpikrnya belum sampai pada tingkat kemampuan
berpikir logis.

 Tahap concrete operation (7-11 tahun)
Kemampuan berpikir anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkrit,
mereka belum mampu berpikir abstrak, sehingga mereka juga hanya mampu
menyelesaikan soal-soal pelajaran yang bersifat konkrit.

 Tahap formal operations (11 tahun keatas)
Siswa pada tahap perkembangan formal operasional mampu
memformulasikan semua kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang
mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan berpikir logis dan
analitis.”

Berdasarakan teori di atas, tahapan perkembangan untuk anak usia 11 tahun ke

atas adalah tahap formal operations yang berarti bahwa penelitian akan dilakukan
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pada siswa SMK kelas X yang berusia antara 15-16 tahun di mana pada tahapan

usia ini diharapkan kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir analitis

dan logis. Menurut Anderson dan Karthwohl (2014: 120) “Menganalisis

melibatkan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan

menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antara setiap bagian dan

struktur keseluruhannya. Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-proses

kognitif membedakan (menentukan potongan-potongan informasi yang relevan

atau penting), mengorganisasikan (menentukan cara-cara untuk menata potongan-

potongan informasi tersebut, mengatribusikan (menentukan tujuan dibalik

informasi itu)”. Hal ini sependapat dengan Purnomo ( 2016: 2) Analisis adalah

kemampuan untuk menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-

unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur

tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga kognitif yang tercakup dalam

menganalisis, yaitu: membedakan (differentiating), mengorganisir (organizing),

dan menemukan pesan tersirat (attributting). Dari beberapa pendapat diatas, dapat

diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan menganalisis adalah kemampuan

menguraikan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian kecil dan mencari

keterkaitan hubungan antar bagian tersebut. Siswa diharapkan tidak hanya dapat

memahami materi pelajaran namun dapat menganalisisnya dengan baik. Analisis

sebagai perluasan dari memahami dan sebagai pembuka untuk mengevaluasi dan

mencipta.

Anderson dan Karthwohl (2015: 120) menyatakan bahwa kemampuan siswa yang
dapat dikembangkan melalui “belajar menganalisis”:

 membedakan fakta dari opini (atau realitas dari khayalan)
 menghubungkan kesimpulan dengan pernyataan pernyataan pendukungnya
 Membedakan materi yang relevan dari yang tidak relevan
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 menghubungkan ide-ide
 menangkap asumsi-asumsi yang tidak dikatakan dalam perkataan
 membedakan ide-ide pokok dari ide-ide turunannya atau menentukan tema

tema puisi atau musik
 menemukan bukti pendukung tujuan-tujuan pengarang.

Kategori proses “Menganalisis” ini meliputi proses-proses kognitif:
1. Membedakan

Membedakan melibatkan proses memilah-milah bagian-bagian yang relevan
atau penting dari sebuah struktur. Membedakan terjadi sewaktu siswa
mendiskriminasikan informasi yang relevan dan tidak relevan, yang penting
dan tidak penting, dan kemudian memperhatikan informasi yang relevan atau
penting. Nama-nama lain untuk membedakan adalah menyendirikan, memilah,
memfokuskan dan memilih.

2. Mengorganisasi
Mengorganisasi melibatkan proses mengidentifikasi elemen-elemen
komunikasi atau situasi dan proses mengenali bagaimana elemen-elemen ini
membentuk sebuah stuktur yang koheren. Dalam mengorganisasi, siswa
membangun hubungan-hubungan yang sistematis dan koheren antar potongan
informasi. Nama-nama lain untuk mengorganisasi adalah menstrukturkan,
memadukan, menemukan koherensi, membuat garis besar dan
mendeskripsikan peran.

3. Mengatribusikan
Mengatribusikan terjadi ketika siswa dapat menentukan sudut pandang,
pendapat, nilai, atau tujuan dibalik komunikasi.mengatribusikan melibatkan
proses dekonstruksi, yang didalamnya siswa menentukan tujuan pengarang
suatu tulisan yang diberikan oleh guru. Nama lain untuk mengatribusikan
adalah mendekonstruksi.

(Anderson dan Karthwohl, 2014: 120)

Selanjutnya menurut Sagala (2011: 38) mengatakan bahwa agar peserta didik

dapat berhasil belajar diperlukan persyaratan tertentu sebagai berikut:

1) Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini dapat ditandai
dengan berfikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (scolastic aptitude test).

2) Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (interest
inventori).

3) Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai
potensinya (differential aptitudetest).

4) Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan pelajaran
di sekolah yang menjadi lanjutannya (achievment test).

5) Dan sebagainya.
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Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yaang telah dilakukan

oleh individu. Perubahan adalah hasil  yang telah dicapai dari proses belajar. Jadi

untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan” harus melalui proses

tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu dan diluar individu.

Selanjutnya Djamarah (2011: 176) mengemukakan “ berbagai faktor yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar :

a. Faktor Eksternal
 Faktor Lingkungan (Alami dan sosial budaya)
 Faktor Instrumental (Kurikulum, Program, Sarana dan Fasilitas dan Guru)

b. Faktor Internal
 Faktor Fisiologis (Kondisi Fisiologis dan Panca Indera)
 Faktor Psikologis (Minat, Kecerdasan, Bakat, Motivasi dan Kemampuan

Kognitif)

Faktor faktor diatas diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan

mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Sehingga

dalam melakukan kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak

membosankan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20  tahun

2003 dalam Sagala (2011: 62) dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar. Berdasarkan isi pasal ini maka pembelajaran merupakan komunikasi dua

arah antara guru dan siswa, dimana peranan guru bukan semata-mata memberikan

informasi, melainkan juga mengarahkan dan sebagai fasilitator sehingga proses

belajar menjadi lebih baik.

Proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan  kreativitas

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi



42

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap

materi pelajaran. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam proses pembelajaran

tidak hanya menuntut siswa menjadi pendengar dan mencatat pelajaran, tetapi

menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir (Sagala, 2011: 62).

Menurut Knirk dan Gustafson dalam Sagala (2011: 64) Pembelajaran merupakan

suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi.

Melibatkan tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu guru (pendidik),

Siswa (peserta didik) dan kurikulum. Jadi, pembelajaran tidak terjadi begitu saja,

tetapi melalui tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh guru untuk membantu

siswa dalam konteks kegiatan dalam pembelajaran.

Pembelajaran secara kelompok bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap

siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional,

mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong dalam kehidupan,

mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap anggota merasa

diri sebagai bagian dari kelompok yang bertanggung jawab. Pembelajaran

kelompok bermaksud menimbulkan dinamika kelompok agar kualitas belajar

meningkat. Dalam pembelajaran kelompok jumlah siswa yang bermutu

diharapkan dapat menjadi lebih banyak. Anggota kelompok yang berkemampuan

lebih tinggi dijadikan sebagai motor penggerak pemecah masalah kelompok.

Pembelajaran secara klasikal merupakan kegiatan belajar yang efisien, secara

ekonomis pembiayaan kelas murah. Tekanan utama pembelajaran adalah seluruh

anggota kelas.
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Pendekatan pembelajaran ini sesuai dengan mata pelajaran Ekonomi yang salah

satu tujuannya adalah memahami dan menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam  wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian

dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.

3. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk

didalamnya buku-buku, atau film, komputer, kurikulum dan lain-lain. (Joyce

dalam Trianto, 2011: 22). Sependapat dengan Arends ( 2008: 12) menyatakan

bahwa “ the term teaching model refers to a particular approach to instruction

that includes its goals, syntax, environment, and management system.”

Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu,

termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaanya. Istilah

model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi, metode

ataupun prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak

dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri tersebut ialah:

1. Rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya.
2. Landasan Pemikiran tentang apa dan bagaimana sisa belajar (Tujuan

Pembelajaran Yang akan Dicapai)
3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat

dilaksanakan dengan berhasil
4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai.
(Kardi dan Nur dalam Trianto, 2011: 23)
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Ada beberapa model pembelajaran diantaranya, pengajaran langsung,

pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah dan lain-lain.. Dari

beberapa model pembelajaran yang ada perlu kiranya diseleksi model

pembelajaran yang mana yang paling baik untuk mengajarkan suatu materi

tertentu.

Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam

memilihnya,yaitu:

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai.

2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran.

3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa.

4. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis.

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Slavin (2008: 56) mengatakan bahwa ”Dalam pembelajaran kooperatif, siswa

dibentuk dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk bekerja sama

untuk mengusai materi yang diberikan guru”. Senada dengan Artzt dan Newman

dalam Trianto (2011: 56) menyatakan bahwa dalam belajar kooperatif siswa

belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok

untuk mencapai tujuan bersama.” Jadi setiap anggota kelompok memiliki

tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya.

. Arends (2008: 37) menyatakan bahwa “akar intelektual pembelajaran kooperatif

berasal dari tradisi pendidikan yang menekankan pemikiran dan praktis

demokratis yaitu belajar secara aktif, perilaku kooperatif, menghormati pluralisme
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dimasyarakat yang multikultural. Selanjutnya Suryani dan Agung (2012: 81)

menyatakan”pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya

terdapat elemen yang saling terkait. Elemen itu 1)saling ketergantungan positif, 2)

interaksi tatap muka, 3) akuntabilitas individu, 4) ketrampilan untuk menjalin

hubungan antar pribadi atau ketrampilan sosial yang secara sengaja diajarkan”.

Didalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan suatu hasil belajar sangat

bergantung pada usaha setiap anggotanya. Setiap anggota kelompok memiliki

anggota yang berbeda dan tanggung jawab tersebut harus dikerjakan sehingga

tugas dalam kelompok dapat di selesaikan dengan baik dan interaksi belajar antar

siswa dapat terlaksana dengan baik. Melalui model pembelajaran kooperatif yang

akan di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diharapkan siswa akan

lebih menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan

masing-masing.

 Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Ide utama dari belajar kooperatif adalah siswa bekerjasama untuk belajar dan

bertanggung jawab pada kemajuan belajar temannya. Seperti yang dikemukakan

oleh Slavin (2008: 57) bahwa belajar kooperatif menekankan pada tujuan dan

kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika semua anggota kelompok

mencapai tujuan atau penguasaan materi.”

Sama halnya dengan pendapat dari Arends (2008: 5) mengemukakan bahwa

pembelajaran kooperatif terdapat tiga tujuan pembelajarannya yaitu prestasi

akademik, toleransi dan penerimaan terhadap keanekargaman, dan pengembangan

keterampilan sosial”. Sependapat dengan teori di atas menurut Ibrahim dkk dalam
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Trianto (2011: 59) model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

1) Hasil belajar akademik.

2) Penerimaan terhadap keragaman.

3) Pengembangan keterampilan sosial.

Kegiatan pembelajaran kooperatif di sekolah dapat membantu guru dalam

mencapai keberhasilan pembelajaran di beberapa aspek. Tetapi, keberhasilan juga

tergantung pada usaha setiap kelompoknya. Setiap anggota harus melaksanakan

tanggung jawabnya masing masing, sehingga tugas yang  dikerjakan kelompok

tersebut dapat berlangsung dengan baik. Menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation dan Jigsaw II ini diharapkan siswa mampu

meningkatkan hasil belajar dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, saling

mengisi kekurangan dengan siswa lain, dan menghargai perbedaan yang ada.

 Manfaat Pembelajaran Kooperatif

Menurut Suryani dan Agung (2012: 81) manfaat pembelajaran kooperatif adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan untuk bekerjasama dan bersosialisasi
b. Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan prilaku

selama bekerjasama
c. Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri
d. Meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku
e. Meningkatkan prestasi belajar dengan meningkatkan prestasi akademik.

 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif

Menurut Rusman (2012: 207) karakteristik atau ciri ciri utama pembelajaran
kooperatif adalah sebagai berikut :
1. Pembelajaran secara tim
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Pembelajaraan kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim .
tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus
mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling
membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran .

2. Di dasarkan pada manajemen kooperatif
Manajemen kooperatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi manajemen
sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi manajemen sebagai organisasi ,
fungsi manajemen sebagai kontrol .

3. Kemauan untuk bekerja sama
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara
kelompok . Oleh karena itu, prinsip kebersamaan  atau kerja sama perlu
ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik,
pembelajaran kooperatif tidak akan berhasil tanpa hasil yang optimal

4. Keterampilan kerja sama
Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melalui  aktivitas dalam kegiatan
pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong
untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rusman (2012: 208) mengemukakan ciri ciri yang terjadi kebanyakan

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif di kemukakan

sebagai berikut :

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi
pembelajarannya .

2. Kelompok dibentuk dan siswa memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan
rendah .

3. Dan bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari  budaya, suku, jenis
kelamin yang berbeda beda .

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok pertimbang individu .

Tujuan dikembangkannya model pembelajaran kooperatif untuk mencapai hasil

belajar yang baik. Tujuan yang lebih baik dimaksud adalah peningkatan hasil

akademik, selain itu juga model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk

mencapai hasil belajar kompetensi akademik siswa, dan model pembelajaran

kooperatif lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi siswa pada aspek

sosial.
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Keuntungan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif

Suryani dan Agung (2012: 82) mengatakan bahwa ada banyak keuntungan dengan

penerapan pembelajaran kooperatif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial
b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, ketrampilan,

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

komitmen
e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois
f. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga dewasa
g. Berbagi ketrampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan

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

perspektif
j. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih

baik
k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat yang dirasakan lebih baik.

 Kelemahan Pembelajaran Kooperatif

Selain memiliki keunggulan model pembelajaran kooperatif juga memiliki

kelemahan, baik bagi guru maupun bagi siswa.  Kelemahan tersebut sebagai

berikut:

1) Bagi Guru
a) Sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan

heterogen dari segi prestasi akademi
b) Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga

siswa melewati waktu yang sudah di tetapkan
2) Bagi siswa

Masih adanya siswa yang berkemampuan tinggi yang mempunyai
kesempatan untuk memberi penjelasan kepada siswa lain kurang terbiasa dan
sulit memberikan penjelasan (Sudjana, 2004 : 70 )
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 Perbedaan Kelompok Belajar Kooperatif Dengan Kelompok Belajar
Konvensional

Tabel 5 . Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif dan Konvensional

Kelompok Pembelajaran Kooperatif Kelompok Pembelajaran Konvensional

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

2.Adanya akuntabilitas individual yang
mengukur penguasaan materi pelajaran
tiap anggota kelompok.

3.Kelompok belajar heterogen

4.Pimpinan kelompok dipilih secara
demokratis

5.Ketrampilan sosial diperlukan dalam
kerja kelompok

6.Guru terus melakukan pemantauan
observasi dan intervensi.

7.Guru memperhatikan secara proses
dalam kelompok belajar

8.Penekanan tidak hanya pada
penyelesaian tugas tetapi juga hubungan
interpersonal

1.Guru sering membiarkan adanya siswa
yang mendominasi dan menggantungkan
diri dalam kelompok.

2.Akuntabilitas individual sering
diabaikan .

3.Kelompok belajar biasanya homogen .

4.Pemimpin kelompok sering ditentukan
oleh guru.

5.Ketrampilan sosial sering tidak secara
langsung diajarkan .

6.Pemantauan melalui observasi dan
intervensi sering tidak dilakukan oleh
guru
7.Guru sering tidak memperhatikan
proses kelompok yang terjadi.

8.Penekanan sering hanya pada
penyelesaian tugas.

Sumber: Killen dalam Trianto (2009: 59)

 Unsur Unsur Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif memiliki satu kesatuan yang didalamnya terdapat

unsur unsur yang tidak dapat di pisahkan. Unsur unsur tersebut menurut Johnson

& Johnson dalam Trianto (2009: 61) dijelaskan sebagai berikut

1) Saling ketergantungan positif antar siswa
Dalam belajar kooperatif, siswa merasa bahwa mereka sedang bekerja sama
untuk mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lain.

2) Tanggung jawab individual
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Tanggung jawab individual adalah kunci untuk menjamin semua anggota
yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama.

3) Interaksi antara siswa yang semakin meningkat
Interaksi yang terjadi dalam belajar kooperatif adalah dalam hal tukar
menukar ide mengenai masalah yang sedang dipelajari bersama

4) Ketrampilan interpersonal dan kelompok kecil.
Dalam belajar kooperatif, siswa dituntut untuk belajar bagaimana berinteraksi
dengan siswa lain dalam kelompoknya.

5) Proses Kelompok
Proses kelompok terjadi jika anggota kelompok mendiskusikan bagaimana
mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja
yang baik.

 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif

Terdapat enam langkah utama atau tahapan didalam pelajaran yang menggunakan

pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah itu ditunjukkan dalam tabel 6.

Tabel 6. Langkah Langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Tahapan Tingkah Laku Guru
I Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa
Guru menyampaikam tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai dan memotivasi siswa
belajar

II Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa
dengan cara demonstrasi atau lewat bahan
bacan

III Mengorgnisasikan siswa
ke dalam kelompok
koopertaif

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

IV Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas

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

VI Memberikan penghargaan Guru mencari cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok

Sumber: Ibrahim dkk dalam Trianto (2009: 67)



51

4. Model Pembelajaran Jigsaw II

Jigsaw II dikembangkan oleh Slavin (Roy Killen, 1996) dengan sedikit perbedaan

dengan Jigsaw. Dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini mengambil pola

cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu siswa melakukan kegiatan belajar

dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Rusman (2012: 218) bahwa ” Model pembelajaran kooperatif model

Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja

kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil.”

Sependapat seperti yang diungkapkan oleh Aronson dan Slavin dalam Woolfolk
(2004: 496). “the students  who have same material from each learning group
confer to make sure they understand their assigned part and then plan ways to
teach the information to their learning group members. Next, student return to
their learning groups, bringing their expertise to the sessions. In the end, students
take an individual test covering all the material and earn points for their learning
team score. Team can work rewards or simply for recognition”

Berdasarkan penjelasan di atas, siswa yang tergabung dalam kelompok ahli

mempunyai bahan yang sama dari setiap kelompok belajar untuk meyakinkan

pemahaman dari tugas mereka dan merencanakan cara untuk mengajarkan

informasi kepada anggota kelompoknya. Berikutnya, siswa kembali ke kelompok

belajarnya membawa keahlian untuk kelompoknya. Pada akhirnya, para siswa

mengambil tes perorangan yang mencakup semua bahan ajar dan memperoleh

poin untuk skor pembelajaran regu mereka. Regu dapat bekerja untuk

memperoleh penghargaan atau hanya untuk pengenalan.

Ada perbedaan mendasar antara pembelajaran Jigsaw I dan Jigsaw II, kalau pada

tipe I, awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi

spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui diskusi
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dengan teman segrupnya. Pada tipe II ini, setiap siswa memperoleh kesempatan

belajar secara keseluruhan konsep (scan read) sebelum ia belajar spesialisasinya

untuk menjadi expert.

Langkah-langkah Pembelajaran Jigsaw II adalah sebagai berikut:

a. Orientasi
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Peserta
didik diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran
keseluruhan dari konsep.

b. Pengelompokan
Misalkan dalam kelas ada 20 siswa, yang kemampuan matematikanya sudah
dirangking (siswa tidak perlu tahu), kita bagi dalam 25 % (rangking 1-5)
kelompok sangat baik, 25 % (rangking 6-10) kelompok baik, 25 %
selanjutnya (rangking 11-15) kelompok sedang, 25 % (rangking 15-20)
rendah.
Selanjutnya membaginya menjadi 5 grup (A-E) yang isi tiap-tiap grupnya
heterogen dalam kemampuan ekonomi, berilah indeks 1 untuk siswa dalam
kelompok sangat baik, indeks 2 untuk kelompok baik, indeks 3 untuk
kelompok sedang dan indeks 4 untuk kelompok rendah. Misalkan (A1 berarti
grup A dari kelompok sangat baik....,A4 grup A dari kelompok sangat
rendah). Tiap grup akan berisi:
Grup A ( A1, A2, A3, A4)
Grup B ( B1, B2, B3, B4)
Grup C ( C1, C2, C3, C4)
Grup D ( D1, D2, D3, D4)
Grup E ( E1, E2, E3, E4)

c. Pembentukan dan pembinaan kelompok expert
Selanjutnya grup itu dipecah menjadi kelompok yang akan mempelajari
materi yang kita berikan dan dibina supaya jadi expert, berdasarkan
indeksnya.
Kelompok 1 (A1, B1, C1,D1,E1)
Kelompok 2 (A2, B2, C2,D2,E2)
Kelompok 3 (A3, B3, C3,D3,E3)
Kelompok 4 (A4, B4, C4,D4,E4)
Tiap kelompok ini diberi konsep matematika sesuai dengan kempuannya.
Setiap kelompok diharapkan bisa belajar topik yang diberikan dengan sebaik-
baiknya sebelum ia kembali kedalam grup  sebagai tim ahli “expert”,
tentunya peran  pendidik cukup penting dalam fase ini.

d. Diskusi (Pemaparan) kelompok ahli grup
Expertis (peserta didik ahli) dalam konsep tertentu ini, masing-masing
kembali dalam grup semula. Pada fase ini kelima grup (1-5) memilki ahli
dalam konsep-konsep tertentu . Selanjutnya pendidik mempersilahkan
anggota grup untuk mepresentasikan keahliannya kepada grupnya masing-
masing, satu persatu. Proses ini diharapkan akan terjadi shearing pengetahuan
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antara mereka.
e. Tes (penilaian)

Pada fase ini, guru memberikan guru memberikan tes tertulis untuk
dikerjakan oleh siswa yang memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Pada
tes ini siswa tidak diperkenankan untuk bekerja sama.

f. Pengakuan kelompok
Penilaian pada pembelajaran kooperatif berdasarkan skor peningkatan
individu, tidak didasarkan pada skor akhir yang diperoleh siswa, tetapi
didasarkan pada seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya.

(Trianto, 2011: 78)

Sependapat Oleh Huda (2013:188) sintak pelaksanaan model pembelajaran

Jigsaw II hampir sama dengan Jigsaw I, yaitu:

a. Pertama-tama setiap kelompok disajikan informasi yang sama.
b. Kemudian masing-masing kelompok menunjuk satu orang anggota yang

dianggap ahli (expert) untuk bergabung dalam satu kelompok lagi, yang
sering dikenal dengan kelompok ahli (expert grup).

c. Dalam kelompok ahli setiap anggota saling berdiskusi untuk memahami lebih
detail tentang informasi tersebut.

d. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing-masing untuk
mengajarkan topik yang lebih spesifik dari informasi tersebut kepada teman-
teman satu kelompoknya. Pengajaran ini dibutuhkan agar dirinya dan teman-
teman kelompoknya siap menghadapi ujian individu selanjutnya.

e. Setelah itu setiap anggota diuji secara individual melalui kuis. Skor yang
diperoleh setiap anggoata dari hasil kuis akan menentukan skor yang dipeoleh
oleh kelompok mereka.

Jhonson and Jhonson dalam Rusman (2012: 219) menunjukan bahwa interaksi

kooperatif model Jigsaw mempunyai berbagai pengaruh positif terhadap

perkembangan anak diantaranya:

a. meningkatkan hasil belajar
b. meningkatkan daya ingat
c. dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi
d. medorong tumbuhnya motivasi instrinsik (kesadaran individu)
e. meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen
f. meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah
g. meningkatkan sikap positif terhadap guru
h. meningkatkan harga diri anak
i. meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif
j. meningkatkan ketrampilan hidup bergotong royong



54

Kelebihan model pembelajaran Jigsaw II adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok

ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya.

2. Mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan dalam

memecahkan masalah tanpa takut membuat salah.

3. Siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan

kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing

kelompok.

4. Siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam

dan sederhana dengan anggota kelompoknya.

5. Siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut

kepada teman kelompok belajarnya.

6. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok

7. Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif

Kekurangan yang bisa ditemukan didalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II

adalah sebagai berikut:

1. Siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi maka akan sulit

dalam menyampaikan materi pada teman.

1. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung mengontrol

jalannya diskusi.

2. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan

mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai

tenaga ahli.

3. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan.
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4. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses

pembelajaran.

5. Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang belum

terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga

menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum

model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik.

Diantara lima model dalam metode pembelajaran kooperatif (Cooperative

Learning), tipe Jigsaw memiliki nilai lebih baik Jigsaw I maupun Jigsaw II

karena dalam pembelajaran tipe Jigsaw terdapat dua macam kegiatan cooperative

learning, yaitu : siswa berada dalam kelompok inti dan siswa berada di dalam

kelompok ahli. Di bawah ini adalah gambaran struktur tim Model pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw II menurut Trianto (2011: 45)

Gambar 1. Diagram Diskusi Kelompok Expert pada Jigsaw II

Grup A Grup B

Kel .1 Kel .2 Kel .3

Grup C Kel .4 Grup D

Grup E

A1,A2,A3,A4

E1,E2,E3,E4

D1,D2,D3,D4C1,C2,C3,C4

B1,B2,B3,B4

A1,B1
C1,D1

E1

A4,B4
C4,D4

E4

A3,B3
C3,D3

E3

A2,B2
C2,D2

E2
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5. Model Pembelajaran Group Investigation

Metode Group Investigation yang pertama kali dikembangkan oleh Sharan dan

Saharan (1976) ini merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran

kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir level

tinggi. Sependapat dengan Arends (2008: 14) “Group Investigation adalah

pembelajaran yang paling kompleks dan paling sulit diimplementasikan”. Group

Investigation merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang

menekankan pada upaya peserta didik dalam kelompok untuk merencanakan

kegiatan belajar sendiri untuk memecahkan masalah yang dikaji sesuai dengan

sub topik yang dipilih/didapat. Masing masing kelompok berusaha

mengumpulkan informasi dari  berbagai sumber belajar dan fakta kemudian

dibahas, dianalisis, untuk selanjutnya dibuat sajian yang menarik dan komunikatif

untuk dipresentasikan.

Model pembelajaran Group Investigation merupakan model pembelajaran

kooperatif yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa dan

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap kelompok dan dalam proses

belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman (2012: 222) yang mengatakan

bahwa model pembelajaran koperatif tipe Group Investigation dapat dipakai guru

untuk mengembangkan kreatifitas siswa, baik secara perorangan maupun

kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe GI ini siswa dilibatkan pada tahap

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajari

melalui investigasi. Siswa dituntut untuk cakap dalam berkomunikasi  dan

berinteraksi dengan baik dikelompoknya (group process skill).
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Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation memiliki tiga konsep

utama, yaitu penelitian atau inquiry, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika

kelompok atau the dynamic of the learning group, Winataputra (2001: 75). Setiap

kelompok melakukan penyidikan pemecahan masalah yang dilakukan oleh 4-5

orang siswa yang heterogen dengan mempertimbangkan minat yang sama dalam

topik tertentu.

Dalam Group Investigation, guru bertugas untuk menginisiasi pembelajaran

dengan mengadakan pilihan dan kontrol terhadap para siswa untuk memilih

strategi penelitian yang akan mereka gunakan.

a. Tahap- Tahap Model Pembelajaran Group Investigasi

Menurut Slavin (2008: 86) dalam Group Investigation terdapat enam langkah

yang harus dilakukan, yakni:

 Mengidentifikasi topik peserta didik bergabung dengan kelompoknya untuk
mempelajari topik yang telah mereka pilih atau telah berikan oleh guru.
Komposisi kelompok bersifat heterogen.

 Merencanakan tugas yang akan dipelajari. Peserta didik merencanakan
bersama mengenai : apa yang kita pelajari/kerjakan? bagaimana cara kita
mengerjakan? siapa yang melakukan? prinsipnya dalam hal ini terjadi
pembagian tugas dalam kelompok.

 Melaksanakan investigasi. Peserta didik mengumpulkan informasi,
menganalisis data dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok
berkonstribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Para peserta
didik saling berdiskusi, dan mengklarifikasi serta mensitesis semua gagasan.

 Menyiapkan laporan. Anggota kelompok menyiapkan apa yang harus mereka
laporkan,dan bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka. Ada
pembagian tugas dalam kelompok mereka.

 Mempresentasikan laporan. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam
berbagai macam bentuk. Para peserta mengevaluasi dengan memberikan
tanggapan, pertanyaan atau sanggahan.

 Evaluasi. Guru melakukan evaluasi peserta didik baik secara individu
maupun kelompok.
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Sintak metode Group Investigation dapat dilihat dibawah ini:

Tahap 1: Seleksi Topik
Para siswa memilih berbagai subtopik dari sebuah bidang masalah umum yang
bisanya digambarkan terlebih dahulu oleh guru. Mereka selanjutnya
diorganisasikan kedalam kelompok kelompok yang berorientasi pada tugas (task
oriented groups) yang beranggotakan 2-6 orang heterogen.
Tahap 2: Perencanaan Kerjasama
Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, tugas, dan
tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah
dipilih.
Tahap 3: Implementasi
Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah
sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan ketrampilan
dengan variasi yang luas. Pada tahap ini, guru harus mendorong para siswa untuk
melakukan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber, baik yang terdapat
didalam maupun diluar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan
tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan.
Tahap 4: Analisis dan Sintesis
Para siswa membuat analisis dan sintesis atas berbagai informasi yang diperoleh
pada langkah sebelumnya, lalu berusaha meringkasnya menjadi suatu penyajian
yang menarik didepan kelas.
Tahap 5 : Penyajian Hasil Akhir
Semua kelompok menyajikan persentasinya atas topik-topik yang telah dipelajari
agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang
luas mengenai topik tertentu. Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru.
Tahap 6: Evaluasi
Para siswa dan guru melakukan evaluasi mengenai konstribusi tiap kelompok
terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat dilakukan
pada setiap siswa secara individual maupun kelompok, atau keduanya.”
(Huda, 2013: 212)

Sedangkan menurut Rusman (2012: 222) bahwa Implementasi strategi belajar

kooperatif Group Investigation dalam pembelajaran, secara umum di bagi menjadi

6 langkah, yaitu:

(1) Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa kedalam kelompok
(Para siswa menelaah sumber–sumber informasi, memilih topik, dan
mengkategorisasi saran – saran; para siswa bergabung ke dalam kelompok
belajar dengan pilih topik yang sama; komposisi kelompok didasarkan atas
ketertarikan topik yang sama dan heterogen; guru membantu atau
memfasilitasi dalam memperoleh informasi);

(2) Merencanakan tugas – tugas belajar (direncanakan secara bersama – sama
oleh para siswa dalam kelompoknya masing – masing, yang meliputi: apa
yang kita selidiki; bagaimana kita melakukannya, siapa sebagai – apa
pembagian kerja; untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi);
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(3) Melaksanakan investigasi (siswa mencari informasi, menganalisis, dan
membuat kesimpulan;setiap anggota kelompok harus kontribusi kepada usaha
kelompok;para siswa bertukar fikiran, mendiskusikan, mengklarifikasi dan
mensintesiskan ide – ide);

(4) Menyiapkan laporan akhir (anggota kelompok melakukan pesan – pesan
esensial proyeknya; merencanakan apa yang akan dilaporkan dan bagaimana
membuat presentasinya; membuat panitia acara untuk mengoordinasikan
rencana presentasi);

(5) Mempresentasikan laporan akhir (presentasi dibuat untuk keseluruhan kelas
dalam berbagai macam bentuk; bagian – bagian presentasi harus secara aktif
dan dilibatkan pendengar (kelompok lainnya); pendengar mengevaluasi
kejelasan presentasi menurut kriteria yang telah ditentukan keseluruhan kelas;

(6) Evaluasi (para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang
dikerjakan, kerja yang dilakukan, dan pengalaman – pengalaman efektifnya;
guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajarannya; asesmen
diarahkan untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan keterampilan berpikir
kritis).

Didalam implementasinya pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation,

setiap kelompok presentasi atau hasil investigasi mereka didepan kelas. Tugas

kelompok lain, ketika suatu kelompok presentasi didepan kelas adalah melakukan

evaluasi sajian kelompok.

b. Karakteristik Model Pembelajaran Group Investigation

Model pembelajaran ini mempunyai karakteristik atau ciri ciri sebagai berikut:

1) Pembelajaran kooperatif dengan model Group Investigation berpusat pada

siswa, guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau narasumber sehingga

siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

2) Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan

berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang.

Setiap siswa dalam kelompok saling bertukar gagasan, saling berdiskusi dan

berargumentasi dalam memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan

suatu permasalahan yang dihadapi kelompok

3) Pembelajaran kooperatif dengan metode Group Investigation, siswa dilatih
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untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Semua

kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik  dari berbagai topik

yang telah dipelajari. Semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai

suatu  perspektif  yang luas mengenai topik tersebut.

4) Adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar

mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.

5) Kerja sama kelompok dalam pembelajaran ini dapat membangkitkan

semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat

dan berbagai informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi

pembelajaran

c. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Group Investigation

1) Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation

a. Meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi dan keterampilan

inkuiri kompleks.

b. Kegiatan belajar berfokus pada siswa sehingga pengetahuannya benar

benar diserap dengan baik

c. Meningkatkan keterampilan sosial dimana siswa dilatih untuk bekerja

sama dengan siswa lain.

d. Meningkatkan pengembangan softskills (kritis, komunikasi, kreatif) dan

group process skill (manajemen kelompok).

e. Menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat dalam maupun diluar

sekolah

f. Mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan

g. Mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menguntungkan
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diri sendiri, bertanggung jawab dan merasa berguna untuk orang lain.

h. Dapat mengembangkan kemampuan professional guru dalam

mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif.

2) Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

a) Memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit

b) Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para

siswa kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis,

sehingga tujuan-tujuan tidak akan tercapai pada siswa yang tidak turut

aktif.

c) Memerlukan waktu belajar relatif lebih lama.

d) Memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga suasana kelas menjadi

mudah ribut.

e) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini.

f) Menuntut kesiapan guru untuk menyiapkan materi atau topik investigasi

secara keseluruhan sehingga akan sulit terlaksanakan bagi guru yang

kurang kesiapannya.

6. Penugasan

Penugasan dapat dideskripsikan bahwa resitasi atau pemberian tugas merupakan

salah satu cara yang menuntut agar siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang

diberikan oleh guru untuk dikerjakan diluar jam pelajaran.  Hal ini sesuai

dengan pendapat Mansyur (1996 : 110) yang menyatakan bahwa “Metode

Resitasi adalah guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan

belajar, kemudian harus mempertanggung jawabkannya. Tujuannya adalah agar



62

siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.”

Pemberian tugas merupakan seperangkat persoalan yang diberikan kepada

siswa untuk dikerjakan diluar jam pelajaran, persoalan tersebut disusun

sedemikian rupa dengan mengacu pada tujuan intruksional khusus yang ingin

dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar di kelas, sebagaimana

dijelaskan oleh Mulyasa (2007: 113) bahwa agar metode pemberian tugas

terstruktur dapat berlangsung secara efektif, guru perlu memperhatikan

langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan
penugasan dan cara pengerjaannya.

2. Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan
mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas
tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompok, dan lain-lain.

3. Apabila tugas tersebut tugas kelompok, perlu diupayakan agar seluruh
anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian
tugas tersebut, terutama kalau tugas tersebut diselesaikan di luar kelas.

4. Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang
dikerjakan oleh peserta didik. Jika tugas diselesaikan di luar kelas, guru
bias mengontrol proses penyelesaian tugas melalui konsultasi dari peserta
didik. Oleh karena itu dalam penugasan yang harus diselesaikan di luar
kelas, sebaiknya peserta didik diminta untuk memberikan laporan
kemajuan mengenai tugas yang dikerjakan.

5. Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang
dikerjakan peserta didik. Penilaian yang diberikan sebaiknya tidak hanya
menitikberatkan pada ending, tetapi perlu dipertimbangkan pula
bagaimana proses penyelesaian tugas. Penilaian hendaknya diberikan
secara langsung setelah tugas diselesaikan, hal ini akan menimbulkan
minat dan semangat belajar peserta didik, Dan menghindarkan
bertumpuknya pekerjaan peserta didik yang harus diperiksa.

Demikian pentingnya pemberian tugas sehingga siswa dapat lebih mendalami

dan menghayati bahan yang telah diberikan. Metode pemberian tugas dapat

diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan

adanya satu atau lebih tugas yang diberikan guru, dimana penyelesaiannya

dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan petunjuk
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pemberian tugas tersebut.

Pemberian tugas secara terstuktur setiap selesai proses pembelajaran diduga

dapat memberikan rangsangan yang berarti bagi peserta didik agar lebih

mendalami dan menekuni suatu topik atau materi pembelajaran. Dengan adanya

tugas terstruktur obyek didik dirangsang untuk selalu memanfaatkan waktu

dengan baik sehingga mengurangi kegiatan kegiatan di luar sekolah yang kurang

bermanfaat. Dengan demikian pemberian tugas yang terstruktur sangat positif

dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa.

6.1. Penugasan Proyek

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan cara

memberikan tugas kepada peserta didik. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh

peserta didik menurut periode/waktu tertentu.(Purnomo, 2016: 52). Selanjutnya

menurut Pargito (2011: V-1) “Proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam

periode / waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari

pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena

dalam pelaksanannya proyek bersumber pada data primer / sekunder, evaluasi

hasil, dan kerjasama dengan pihak lain”.

Metode ini bertujuan untuk membentuk analisis masing-masing siswa (Yamin,

2013: 166). Berdasarkan teori diatas, dapat diperoleh kesimpulan Metode

Penugasan Proyek merupakan pemberian tugas kepada semua siswa untuk

dikerjakan secara individual. Siswa dituntut untuk mengamati, membaca,

meneliti. Kemudian siswa dimintakan untuk membuat laporan dari tugas yang

diberikan.
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Dalam Permendikbud RI Tahun 2013 Lampiran IV pada Proyek setidaknya ada 3

hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Kemampuan Pengelolaan
Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan
mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.

2. Relevansi
Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap
pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam pembelajaran.

3. Keaslian
Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan
mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap
proyek peserta didik.

Tekhnik penilaian proyek dimaksudkan untuk menilai kemampuan peserta didik

secara menyeluruh dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi.

Teknik penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan,

sampai hasil akhir proyek. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal atau tahapan

yang perlu dinilai. Pelaksanaan penilaian dapat juga menggunakan rating scale

dan checklist.

Penugasan Proyek memiliki kelebihan dan kekurangan, hal ini diungkapkan oleh

Purnomo (2016: 53) “Beberapa kelebihan penilaian proyek:

a. Dapat memperluas pemikiran peserta didik yang berguna dalam menhadapi
masalah kehidupan

b. Dapat membina peserta didik dengan kebiasaan menerapkan pengetahuan
sikap, dan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari secara terpadu

c. Sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik
dalam pembelajaran kontekstual

Kekurangan penilaian proyek, antara lain:
a. Memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan

masalah
b. Memerlukan biaya ekstra
c. Banyak peralatan yang yang harus disediakan”
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6.2 Penugasan Portofolio

Portofolio merupakan terjemahan dari bahasa inggris ‘portofolio’ yang berarti

kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dalam kemasan berbentuk jilid

(bundle) ataupun diarsipkan dalam file khusus (map). Portofolio adalah kumpulan

hasil karya peserta didik, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan

oleh pendidik atau oleh peserta didik bersama  pendidik, sebagai bagian dari usaha

untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan

kurikulum.(Depdiknas dalam Purnomo, 2016: 61).

Berdasarkan pendapat diatas, maka Portofolio merupakan kumpulan hasil siswa

dari kerja yang sengaja diperbuat siswa  untuk menunjukkan bukti tentang

kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu.

Menurut Permendikbud RI Tahun 2013 Lampiran IV, hal – hal yang dijadikan

pedoman dalam penggunaan Portofolio di sekolah, antara lain:

i. Karya peserta didik adalah benar – benar karya peserta didik itu sendiri
Guru melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang dijadikan
bahan Penilaian Portofolio agar karya tersebut merupakan hasil karya yang
dibuat oleh peserta didik itu sendiri.

ii. Saling percaya antara guru dan peserta didik
Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling
percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses
pendidikan berlangsung dengan baik.

iii. Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik
Keahasiaan hasil pengumpumpulan informasi perkembangan peserta didik
perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak – pihak yang
tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negative proses pendidikan.

iv. Milik bersama antara peserta didik dan guru
Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio
sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan
akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya.

v. Kepuasan
Hasil kerja protofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang
memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri.

vi. Kesesuaian
Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan
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kompetensi yang tercantum dalam kurikulum.
vii. Penilaian Proses dan Hasil

Penilaian Portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang
dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta
didik.

viii. Penilaian dan Pembelajaran
Penilaian Portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses
pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat
berarti  bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.

Selanjutnya dalam Permendikbud RI Tahun 2013 Lampiran IV, disebutkan pula

Teknik Portofolio di dalam kelas memerlukan langkah – langkah sebagai berikut:

i. Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan protofolio, tidak hanya
merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan guru untuk
penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat
portofolio peserta didik dapat mengetahui kemampuan, ketrampilan, dan
minatnya.

ii. Tentukan bersama peserta didik sampel – sampel portofolio apa saja yang
akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa sama
bisa beda.

iii. Kumpulkan dan simpanlah karya – karya peserta didik dalam satu map atau
folder di rumah masing – masing atau loker di sekolah.

iv. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan
peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.

v. Tentukan kriteria penailaian sampel portofolio dan bobotnya dengan para
peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya para peserta didik.

vi. Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat
membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai dengan memberi
keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta bagaimana
cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas
portofolio.

vii. Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta
didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara peserta didik dan
guru perlu dibuat “kontrak” atau perjanjian mengenai jangka waktu
perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan
kepada guru.

viii. Bila perlu, dijadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika perlu,
undang orang tua peserta didik dan diberi penjelasan tentang maksud serta
tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi
anaknya.



67

Purnomo (2016: 61) mengungkapkan bahwa Portofolio peserta didik untuk

penilaian merupakan kumpulan produksi peserta didik, yang berisi berbagai jenis

karya seorang peserta didik, misalnya:

a. Hasil proyek, penyelidikan, atau praktik peserta didik yang disajikan secra
tertulis atau dengan penjelasan tertulis.

b. Gambar atau laporan hasil pengamatan peserta didik
c. Deskripsi  dan diagram pemecahaan suatu masalah
d. Penyelesaiaan soal-soal terbuka
e. Laporan kerja kelompok
f. Hasil kerja peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam

video, alat rekam audio, dan komputer
g. Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutanyang tidak ditugaskan

oleh pendidik  (atas pilihan peserta didik sendiri, tetapi relevan dengan mata
pelajarn yang bersangkutan)

h. Cerita tentang usaha peserta didik sendiri dalam mengatasi hambatan
psikologis, atau usaha peningkatan diri dalam mempelajari mata pelajaran
yang bersangkutan.

Portofolio memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya:

 Kelebihan penilaian portofolio:

a. Portofolio menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih
lengkap tentang kinerja peserta didik daripada hasil tes

b. Portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program
pembelajarn yang baik

c. Portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan peserta didik.
d. Portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik
e. Penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk menunjukkan keunggulan dirinya
f. Penggunaan potofolio penilaian  mencerminkan pegakuan atas bervariasinya

gaya belajar peserta didik
g. Portofolio membantu dalam menilai kemajuan peserta didik
h. Portofolio membantu pendidik dalam mengambil keputusan tentang

pembelajaran atau perbaikan pembelajran
 Kelemahan atau kesulitan penilaian portofolio:
a. Penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan peserta didik dalam

menyampaikan uraian secara tertulis.
b. Penggunaan portofolio untuk penilaian memerlukan banyak waktu dari

pendidik untuk melakukan penskoran apalagi kalau kelasnya besar
(Purnomo, 2016: 76)
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7. Pengantar Ekonomi Bisnis

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. Oleh

karena itu IPS bertujuan untuk mempersiapkan apara peserta didik sebagai warga

negara yang menguasai pengetahuan (knowledge) ketrampilan (skill), sikap dan

nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk

memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil

keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar

menjadi warga negara yang baik.

Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata

pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya.

Ilmu Ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkanya sumber-sumber

dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas.

Selanjutnya menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Supardan (2009:367) “Ilmu

ekonomi merupakan studi tentang prilaku orang dan masyarakat dalam memilih

cara menggunakan sumber daya yang langka dan memilki berbagai alternatif

penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, kemudian

menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan

kelompok yang ada dalam suatu masyarakat”.

Tujuan mata pelajaran ekonomi adalah memahami dan menyajikan konsep ilmu

ekonomi, prinsip ekonomi, permasalahan ekonomi, peran pelaku kegiatan

ekonomi, serta pasar dan terbentuknya harga pasar. Ditinjau dari ruang lingkup
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dan  cakupannya, ilmu ekonomi dibagi kedalam dua bidang utama yaitu ekonomi

mikro dan ekonomi makro. Ahli ekonomi mikro mengkaji prilaku individu-

individu, persolan rumah tangga, perusahaan dan pasar. Para ahli ini tertarik

dengan bagaimana harga barang dan pelayanan/jasa itu ditetapkan, bagaimana

harga dapat menentukan pola produksi, dan bagaimana pola ini ditentukan oleh

pasar dan tindakan pemerintah. Ahli ekonomi makro mengkaji keberfungsian

ekonomi secara keseluruhan. Para ahli ini tertarik khususnya dengan pengeluaran

dan pendapatan ekonomi, tingkat pekerjaan, dan pergeseran-pergeseran dalam

tingkat harga rata-rata. Banyak muatan bahan pelajaran ekonomi pada tingkat

dasar dan menengah dipilih dari bidang-bidang mikro. Dari tujuan mata pelajaran

ekonomi di jenjang SMK, pada penelitian ini, peneliti mengambil materi  Model

dan Pelaku Ekonomi, Perilaku Produsen dan Konsumen serta Hukum Gossen 1

dan Gossen 2 yang terdapat pada  Kompetensi Dasar 3.4, 3.5 dan 3.6, dengan

pertimbangan  muatan materi yang sesuai dengan variabel penelitian yakni hasil

belajar pada tingkat berpikir analisis dan  waktu penelitian yang sesuai dengan

rencana pembelajaran yang telah dibuat. Dan berdasarkan ruang lingkup dan

cakupannya, materi Model dan Pelaku Ekonomi, Perilaku Produsen dan

Konsumen serta Hukum Gossen 1 dan Gossen 2 termasuk kedalam kajian

ekonomi mikro, karna mengkaji persoalan rumah tangga konsumen, perusahaan

dan pasar.

B. Penelitian Yang Relevan

Sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian penelitian digunakan

penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dijadikan pembanding atau acuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Sardjoko tahun 2011 dengan judul

penelitian “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads

Together Dan Group Investigation Pada Prestasi Belajar Matematika Ditinjau

Dari Motivasi Berprestasi Siswa SMA Di Kabupaten Ngawi”.

Hasil analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama

menunjukkan:

a. Siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together

prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa pada model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

b. Siswa dengan tingkat motivasi berprestasi yang lebih tinggi prestasi belajar

matematika lebih baik dari pada siswa dengan tingkat motivasi berprestasi

yang lebih rendah.

c. Siswa dengan tingkat motivasi berprestasi tinggi, prestasi belajar matematika

pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together lebih

baik dari pada model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

Siswa dengan tingkat motivasi berprestasi sedang, prestasi belajar matematika

pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together lebih

baik daripada model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Siswa

dengan motivasi tingkat berprestasi rendah, prestasi belajar matematika pada

model kooperatif tipe Numbered Heads Together lebih baik daripada model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Penelitian ini memiliki

persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu terletak pada

variabel model pembelajaran Group Investigation dan variabel

moderatornya yaitu motivasi berprestasi. Sedangkan yang membedakan
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dengan penelitian yang sedang dikaji terletak pada variabel model

pembelajaran Number Head Together untuk penelitian ini, sedangkan

penelitian yang sedang dikaji variabel nya adalah model pembelajaran

Jigsaw. Selain itu, kajian ilmu pada penelitian ini adalah mata pelajaran

Matematika sedangkan penelitian yang sedang dikaji adalah Pengantar

Ekonomi Bisnis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto Tahun 2006 pada mahasiswa

Pendidikan Matematika pada FKIP UHAMKA Jakarta. Dengan judul penelitian

Penggunaan Model Assessment Portofolio dalam Penilaian Proses dan Hasil

Belajar Program Linear. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran

penerapan model assessment portofolio dalam penilaian proses dan hasil belajar

Program Linear. Hasil Penelitian didapatkan bahwa Indikator keberhasilan yang

ditetapkan peneliti pada penelitian ini adalah mahasiswa dapat membuat

portofolio secara independent dan betul-betul merepresentasikan kemampuan

sebenarnya serta dapat mengumpulkannya tepat waktu. Dari hasil belajar

mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran model assessmen portofolio,

terdapat peningkatan nilai tes. Pada siklus tindakan I nilai rata-rata tes Ujian

Tengah Semester mahasiswa adalah 62,35. Sedangkan pada siklus tindakan II

nilai rata-rata nilai rata-rata tes Ujian Akhir Semester mahasiswa adalah 70,15.

Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh positif penugasan portofolio bagi

mahasiswa.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel

yang digunakan dalam menentukan Hasil Belajar yaitu melalui Penugasan

Portofolio, dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya didadapatkan
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hasil bahwa ternyata pemberian Penugasan Portofolio secara signifikan

memberikan dampak yang positif terhadap keberhasilan belajar siswa, terbukti

nilai mahasiswa setelah dilakukan pengujian nilai siklus ke dua lebih tinggi

dibandingkan nilai Hasil Belajar di siklus sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evcim, 2012 Effects of Jigsaw II on Academic

Achievement in English Prep Classes.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh dari Jigsaw II pada prestasi akademik siswa sekolah dalam

kelas bahasa Inggris. Penelitian ini dilakukan di kelas Abant Izzet Baysal

Universitas Prep. Hasil kuis dari kelompok eksperimen dan kontrol dibandingkan,

menurut hasil kuis, ada perbedaan yang signifikan dalam hasil prestasi akademik

mereka antara kelompok eksperimen dan kontrol. Penelitian ini memiliki

persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu terletak pada variabel

model pembelajaran Jigsaw II. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian

yang sedang dikaji adalah pada penelitian ini tujuannya untuk mengetahui

pengaruh model pembelajaran jigsaw II terhadap hasil prestasi siswa, sedangkan

dalam riset saya membandingkan model jigsaw II dengan Group investigation

untuk meningkatkan kemampuan menganalisis.

4. Doymus dengan judul Teaching Chemical Equilibrium with the Jigsaw

Technique. This study investigates the effect of cooperative learning (jigsaw II)

versus individual learning methods on students’ understanding of chemical

equilibrium in a first-year general chemistry course. This study was carried out in

two different classes in the department of primary science education during the

2005–2006 academic year. One of the classes was randomly assigned as the non-
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jigsaw group (control) and other as the jigsaw group (cooperative). The results

indicated that the jigsaw group was more successful than the non-jigsaw group

(individual learning method).

Studi ini mengkaji pengaruh pembelajaran kooperatif (Jigsaw II) dan metode

pembelajaran individu terhadap pemahaman siswa tentang kesetimbangan kimia

dalam tahun pertama saja kimia umum. Penelitian ini dilakukan dalam dua kelas

yang berbeda di departemen ilmu pendidikan dasar selama 2005-2006 tahun

akademik. Salah satu kelas secara acak ditugaskan sebagai kelompok non-Jigsaw

(kontrol) dan lainnya sebagai kelompok Jigsaw II (koperasi). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kelompok jigsaw lebih berhasil daripada kelompok non-

jigsaw (metode pembelajaran individu).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji

yaitu terletak pada variabel model pembelajaran Jigsaw II. Sedangkan yang

membedakan dengan penelitian yang sedang dikaji terletak pada variabel model

pembelajaran individu (Non Jigsaw) penelitian ini, sedangkan penelitian yang

sedang dikaji variabel model pembelajarannya adalah Group Investigation.

Selanjutnya variabel Y nya pun berbeda, Penelitian ini menggunakan variabel Y

tingkat pemahaman siswa sedangkan pada penelitian yang sedang dikaji

menggunakan variabel Y hasil belajar pada tingkat berpikir analisis. Selain itu,

kajian ilmu pada penelitian ini adalah mata pelajaran Kimia sedangkan penelitian

yang sedang dikaji adalah Pengantar Ekonomi Bisnis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi pada tahun 2009 dengan judul

Pengaruh Pembelajaran IPA-Biologi Dengan Menggunakan Metode Diskoveri-
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Inkuiri Terhadap Kemampuan Analisis Dan Sintesis. Penelitian ini mencoba

untuk mengukur efek dari instruksi Biologi menggunakan penemuan-penyelidikan

terhadap keterampilan analitik dan sintetik. Masing-masing kelompok diajarkan

menggunakan model discovery inkuiri. Kelompok II diajarkan dengan

menggunakan model discovery inkuiri exploratoric. Kelompok kontrol diajar

menggunakan metode ekspositori. Studi ini menemukan perbedaan yang

signifikan dalam keterampilan analitik dan sintetik antara 3 kelompok; kelompok

dipandu Model penemuan-penyelidikan menjadi tertinggi(36,56), kelompok

model penemuan-Permintaan exploratoric menjadi tertinggi selanjutnya (34,56),

dan kelompok kontrol model ekspositori menjadi yang terendah (32,32).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji

yaitu terletak pada variabel kemampuan menganalisis. Sedangkan yang

membedakan dengan penelitian yang sedang dikaji terletak pada variabel model

pembelajaran, pada penelitian ini menggunakan model discovery inkuiri,

sedangkan penelitian yang sedang dikaji variabel model pembelajarannya adalah

Group Investigation. Selain itu, kajian ilmu pada penelitian ini adalah mata

pelajaran Biologi sedangkan penelitian yang sedang dikaji adalah Pengantar

Ekonomi Bisnis.

C. Kerangka Pikir

Pembelajaran secara kelompok bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap

siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional,

mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong dalam kehidupan,

mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap anggota merasa
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diri sebagai bagian dari kelompok yang bertanggung jawab. Pembelajaran

kelompok bermaksud menimbulkan dinamika kelompok agar kualitas belajar

meningkat, dalam pembelajaran kelompok jumlah siswa yang bermutu diharapkan

dapat menjadi lebih banyak.

Anggota kelompok yang berkemampuan lebih tinggi dijadikan sebagai motor

penggerak pemecah masalah kelompok, dalam pembelajaran kooperatif,

keberhasilan suatu hasil belajar sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya.

Hasil belajar yang diperoleh merupakan kemampuan, keterampilan dan sikap

yang diperoleh siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru

sehingga dapat membangun dan menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan

sehari-hari. Setiap anggota kelompok memiliki anggota yang berbeda dan

tanggung jawab tersebut harus dikerjakan sehingga tugas dalam kelompok dapat

di selesaikan dengan baik dan interaksi belajar antar siswa dapat terlaksana

dengan baik. Tahapan perkembangan untuk anak usia 11 tahun keatas adalah

tahap formal operations dimana siswa mampu memformulasikan semua

kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin

terjadi berdasarkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Sehingga diharapkan

melalui model pembelajaran kooperatif yang akan di gunakan peneliti dalam

melakukan penelitian ini, diharapkan siswa akan dapat berpikir analisis,

menghargai perbedaan pendapat, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi

kekurangan masing-masing.

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dua diantaranya adalah tipe

Jigsaw II dan tipe Group Investigation. Kedua model pembelajaran kooperatif
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tesebut memiliki langkah langkah yang berbeda dan peran guru hanya sebagai

fasilitator. Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, 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 ahli merupakan gabungan dari beberapa ahli yang memiliki

kemampuan akademik yang hampir sama. 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.

Tipe Jigsaw II memiliki nilai lebih karena dalam pembelajaran tipe Jigsaw II

terdapat dua macam kegiatan cooperative learning, yaitu: siswa berada dalam

kelompok inti dan siswa berada di dalam kelompok ahli. Selain itu, pada Jigsaw II

tidak didapatkan sistem penghargaan kelompok. Para siswa dinilai berdasarkan

hasil belajar individu masing-masing. Teknik kooperatif model Jigsaw II dengan

kelompok belajar sistem “pakar”, yaitu kelompok belajar dengan cara saling

melengkapi dapat digunakan untuk mempelajari semua mata pelajaran.

Berbeda dengan model pembelajaran Group Investigation yang merupakan model

pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa

dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap kelompok dan dalam proses

belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation langkah pertama

yang harus dilakukan oleh guru adalah membentuk kelompok yang anggotanya

bersifat heterogen, kemudian guru menyampaikan materi yang akan di bahas
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berupa topik bahasan, setiap siswa mendapat sub topik yang berbeda beda.

Masing-masing siswa bekerja secara mandiri dan melakukan investigasi atas

pembagian tugas di setiap sub topik tersebut siwa saling berinterksi dengan teman

kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian tiap tiap siswa memiliki

tugas untuk memberikan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada saat

tahap presentasi, setelah presentasi selesai, langkah terakhir adalah guru bersama

sama siswa menyimpulkan materi yang dibahas. Model pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation ini siswa dilibatkan pada tahap perencanaan, baik dalam

menentukan topik maupun cara untuk mempelajari melalui investigasi. Siswa

dituntut untuk cakap dalam berkomunikasi  dan berinteraksi dengan baik

dikelompoknya (group process skill).

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki karakteristik yang berhubungan

dengan teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang

paling penting dalam pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar

memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri

pengetahuan didalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan dalam

proses ini, dengan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau

menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara

sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Baik pada model

pembelajaran Jigsaw II maupun model pembelajaran Group Ivestigation siswa

diberikan kesempatan untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya sesuai

dengan materi yang sedang dibahas, kemudian informasi tersebut didiskusikan

dengan anggota kelompok untuk membangun pengetahuan baru secara bersama

sama. Namun jika dilihat dari langkah-langkah pembelajarannya, terdapat
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perbedaan dari kedua model pembelajaran yang akan berdampak pada hasil

belajar siswa. Model pembelajaran tipe Jigsaw II dapat membantu siswa

memahami materi menumbuhkan kerjasama, kemampuan berpikir analisis siswa

dalam memecahkan masalah berbeda dengan model tipe Group Investigation

yang cenderung hanya meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang aktif dalam

kegiatan belajar. Siswa yang kurang aktif atau yang kurang menguasai materi

akan tertutupi oleh siswa yang dominan.

Penilaian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan atau proses

belajar, dimana penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan hasil belajar

siswa sebelum dan sesudah belajar. Dalam penelitian ini selain peneliti

menggunakan tes tertulis untuk menilai perkembangan hasil belajar siswa, peneliti

juga menggunakan metode Penugasan Proyek dan Penugasan Portofolio untuk

melihat kemajuan perkembangan belajar siswa.

Penugasan yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat menjadi pengalaman

belajar dan pengetahuan yang akan membentuk pemahaman materi pelajaran

dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori kognitivisme, menurut teori ini

belajar merupakan perubahan dan pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu

berbentuk perubahan tingkah laku yang diamati. Asumsi dasar teori ini adalah

bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman pengetahuan dalam dirinya.

Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk kognitif, teori ini

mengungkapkan bahwa proses belajar akan lebih baik bila materi pelajaran yang

baru dapat beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki

siswa.
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Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh antara dua model

pembelajaran yaitu Jigsaw II dan Group Investigation terhadap kemampuan

berpikir analisis. Dalam penelitian ini diduga bahwa ada pengaruh yang berbeda

dengan adanya perlakuan berbeda pada bentuk pembelajaran dengan penugasan

portofolio dan penugasan proyek.

Pada model pembelajaran kooperatif Jigsaw II, siswa yang diberikan penugasan

proyek akan memiliki hasil belajar berupa kemampuan menganalisis yang lebih

baik dibandingkan dengan siswa yang diberikan tugas portofolio. Hal ini diduga

karena dalam model pembelajaran Jigsaw II, masing-masing individu dalam

kelompok bertanggung jawab dalam sub materi  yang diperolehnya untuk

diajarkan kembali kepada anggota lainnya didalam kelompok. Melalui tugas

proyek, maka siswa dapat mengukur sendiri keberhasilan mereka dalam

pembelajaran.

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, siswa yang

diberikan penugasan  bentuk portofolio akan memiliki kemampuan menganalisis

yang lebih baik dibandingkan dengan diberikan penugasan proyek. Hal ini

diduga karena dalam model pembelajaran Group Investigation siswa dalam

kelompok dituntut untuk mengiventigasi atau melakukan penyelidikan secara

mendalam terhadap suatu materi yang sedang dikaji untuk dipelajari melalui

berbagai sumber yang ada.

Model pembelajaran berhubungan dengan teori konstruktivisme, guru dapat

memberikan kemudahan dalam proses ini, dengan memberikan kesempatan siswa
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untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa

menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk

belajar. Sedangkan penugasan berhubungan dengan teori kognitivisme. Penugasan

yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat menjadi pengalaman belajar dan

pengetahuan yang akan membentuk pemahaman materi pelajaran dengan lebih

baik. menurut teori kognitivisme, belajar merupakan perubahan dan pemahaman,

perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang diamati.

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman

pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk

kognitif, teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar akan lebih baik bila

materi pelajaran yang baru dapat beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif

yang sudah dimiliki siswa.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka diduga terjadi interaksi antara model

pembelajaran kooperatif dengan jenis penugasan. Dugaan tersebut karena adanya

kemungkinan perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis, dimana

kemampuan menganalisis dengan model pembelajaran Jigsaw II akan lebih baik

hasilnya pada siswa yang diberikan penugasan proyek dan hasil belajar pada

tingkat berpikir analisis dengan model pembelajaran Group Investigation akan

lebih tinggi pada siswa yang diberikan penugasan bentuk portofolio.

Peneliti juga akan melihat apakah setelah dilakukan proses kegiatan belajar siswa

dengan menggunakan salah satu model pembelajaran yang digunakan pada

penelitian, yaitu model pembelajaran Group Investigation dengan menggunakan

dua jenis penilaian akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas, dan pada

akhirnya guru dapat menyimpulkan dan menentukan nilai siswa berdasarkan hasil
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belajar pada proses kegiatan belajar. Selanjutnya peneliti akan melihat ada

pengaruh atau dampak yang ditimbulkan terhadap Hasil Belajar siswa pada

tingkat berpikir analisis setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dengan menggunakan dua penilaian

yaitu Penugasan Proyek dan Penugasan Portofolio.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir

D. Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penilitian ini, yaitu:

RENDAHNYA HASIL BELAJAR
SISWA PADA TINGKATAN

BERPIKIR ANALISIS

MODEL
PEMBELAJARAN

JIGSAW II

PENUGASAN
PORTOFOLIO

HASIL BELAJAR
PADA TINGKATAN
BERPIKIR ANALISIS

PENUGASAN
PROYEK

HASIL BELAJAR
PADA TINGKATAN
BERPIKIR ANALISIS

GROUP
INVESTIGATION

PENUGASAN
PORTOFOLIO

HASIL BELAJAR
PADA TINGKATAN
BERPIKIR ANALISIS

PENUGASAN
PROYEK

HASIL BELAJAR
PADA TINGKATAN
BERPIKIR ANALISIS
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1. Seluruh siswa kelas X Jurusan Akuntansi semester ganjil tahun pelajaran

2016/2017 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan akademis

yang relatif sama dalam mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis.

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe

Group Investigation dan kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model

pembelajaraan kooperatif tipe Jigsaw II diajar oleh guru yang sama.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar pengantar

ekonomi bisnis selain model pembelajaran tipe Group Investigation dan

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II diabaikan.

4. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe

Group Investigation dan kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model

pembelajaraan kooperatif tipe Jigsaw II diberikan penugasan proyek dan

portofolio yang sama.

E. Hipotesis

Hipotesis dalam peneltian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis antara

siswa yang menggunakan model pembelajaran Group Investigation dengan

siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw II.

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara siswa

yang diberi Penilaian Proyek dengan siswa yang diberi Penugasan Portofolio.

3. Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan Penilaian

Proyek dan Penugasan Portofolio terhadap hasil belajar pada tingkat berpikir

analisis.
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4. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Group Investigation lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II pada siswa yang diberi Penugasan Portofolio

5. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Group Investigation lebih rendah

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II pada siswa yang diberi Penugasan Proyek.

6. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi Penugasan

Portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi Penugasan

Proyek dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation.

7. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi Penugasan

Portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi Penugasan

Proyek yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II.
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif berarti 

menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan, Sugiyono (2010: 115). 

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu 

mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu hasil belajar Pengantar ekonomi bisnis 

pada tingkat berpikir analisis dengan perlakuan yang berbeda. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan eksperimen yaitu Penelitian yang menguji secara 

langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain serta menguji hipotesis 

hubungan sebab akibat . (Sukmadinata, 2010:194). Selanjutnya menurut Nazir 

(1988:74), “penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol”. 

 

Metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen murni (true 

experiment) dan eksperimen semu (quasi experiment). Metode eksperimen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental semu (quasi 

experiment design). Eksperimen semu adalah jenis komparasi yang 

membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan (treatment) pada suatu 

objek (kelompok eksperimen) serta melihat besar pengaruh perlakuannya, 
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(Arikunto,2006:77). Penelitian eksprerimen semu dapat diartikan sebagai 

penelitian yang mendekati eksperimen. Bentuk penelitian ini banyak digunakan 

dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah 

manusia (Sukardi, 2009 : 16).  

 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design) dengan 

pola desain factorial. Penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan sebagai 

penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu, namun pada 

variabel moderator (Penugasan Proyek dan Portofolio) digunakan pola treatment 

by level design karena dalam hal ini hanya model pembelajaran yang diberi 

perlakuan terhadap hasil belajar. Selanjutnya Sukardi (2003: 16) mengatakan 

bahwa bentuk penelitian ini banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau 

penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia.  

 

Kelompok sampel ditentukan secara random, kemudian diperoleh kelas X AK 1 

yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw II sebagai 

kelas eksperimen, sedangkan kelas X AK2 yang melaksanakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran Group Investigation sebagai kelas kontrol. Desain 

penelitian ini melihat perbedaan hasil post-test antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat siswa yang memiliki 

hasil belajar yang homogen baik itu tinggi ataupun rendah. Desain penelitian 

digambarkan sebagai berikut. 
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Tabel 7. Desain PenelitianKelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran 

 

Pemberian Penugasan 

Kelas Eksperimen 

ModelPembelajaran  

TipeJigsaw II 

Kelas Kontrol 

ModelPembelajaran  

TipeGI 

 

Penugasan Proyek 

Hasil belajar 

Pengantar Ekonomi Bisnis 

Hasil belajar 

Pengantar Ekonomi Bisnis 

 

Penugasan Portofolio 

Hasil belajar 

Pengantar Ekonomi Bisnis 

Hasil belajar 

Pengantar Ekonomi Bisnis 

 

2. Prosedur penelitian 

a. Pra Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian 

pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah siswa dan keadaan kelas yang 

akan dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian. Peneliti melakukan 

observasi dengan guru mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis untuk mengetahui 

nilai dan proses pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis di kelas X Jurusan 

Akuntansi yang akan diteliti. Peneliti melakukan penentuan sampel dengan teknik 

cluster random sampling untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran tipe Jigsaw II 

untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran tipe GI untuk kelas kontrol. 

Penelitian direncanakan sebanyak 8 kali pertemuan. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pembelajaranya adalah sebagai berikut:Langkah dalam 

menerapkan model pembelajaran Jigsaw II adalah sebagai berikut. 

a. Orientasi 

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Peserta 
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didik diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran 

keseluruhan dari konsep. 

b. Pengelompokan 

Pada model pembelajaran Jigsaw II siswa akan dikelompokkan kedalam 

kelompok expert dan kelompok awal. Kelompok expert adalah kelompok yang 

terdiri atas beberapa siswa yang memiliki keahlian yang sama (expert pada satu 

konsep). Sedangkan kelompok awal adalah kelompok yang terdiri atas 

beberapa siswa yang memiliki keahlian konsep yang berbeda-beda. Pada 

awalnya siswa dikelompokkan kedalam kelompok expert. berdasarkan 

kemampuan akademik siswa. Kemampuan akademik diperoleh dari rata-rata 

nilai tugas dan ulangan harian pada kompetensi dasar (KD)  sebelumnya yaitu 

KD1,KD 2 dan KD3.(tekhnis pembagian kelompok terlampir). Selanjutnya 

dibentuk kelompok awal yang terdiri dari beberapa siswa yang memiliki 

keahlian konsep yang berbeda-beda. Setelah siswa mendapatkan kelompok 

awal, kemudian masing-masing siswa bergabung dengan kelompok expert-nya 

untuk mendiskusikan satu konsep yang menjadi tugasnya. 

c. Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Expert 

Pada kelompok expert, setiap kelompok  diberikan konsep ekonomi sesuai 

dengan kemampuannya. Setiap kelompok diharapkan bisa belajar konsep yang 

diberikan dengan sebaik-baiknya sebelum ia kembali kedalam kelompok awal 

sebagai tim ahli “expert” pada satu bidang. Tentunya peran  pendidik cukup 

penting dalam fase ini. 

d. Diskusi (Pemaparan) kelompok ahli grup 

Expertis (peserta didik ahli) dalam konsep tertentu ini, masing-masing 
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kembalidalam kelompok awal. Pada fase ini keenam kelompok awal (1-6) 

memiliki ahli dalam konsep-konsep tertentu. Selanjutnya pendidik 

mempersilahkan anggota grup untuk mempresentasikan keahliannya kepada 

grupnya masing-masing, satu persatu. Proses ini diharapkan akan terjadi 

sharing pengetahuan antara mereka. 

e. Tes (penilaian) 

Pada fase ini, guru memberikan tes tertulis untuk dikerjakan oleh siswa yang 

memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Pada tes ini siswa tidak 

diperkenankan untuk bekerja sama. 

f. Pengakuan kelompok  

Penilaian pada pembelajaran kooperatif berdasarkan skor peningkatan individu, 

tidak didasarkan pada skor akhir yang diperoleh siswa, tetapi didasarkan pada  

seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya. 

 

Langkah dalam menerapkan model pembelajaran Group Investigation adalah 

sebagai berikut:  

1. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberi kontribusi apa yang 

akan mereka selidiki.  

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. 

3. Guru membentuk kelompok yang heterogen pada kelas X AK 2 sebagai kelas 

kontrol (teknis pembagian kelompok terlampir) 

4. Kelompok akan membagi sub topik kepada seluruh anggota. Kemudian membuat 

perencanaan dari masalah yang akan diteliti. 

5. Siswa mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membuat 
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kesimpulan dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam pengetahuan baru 

dalam mencapai solusi masalah kelompok.  

6. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain tetap mengikuti. 

7. Evaluasi.  

8. Penutup.  

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2010: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X  Jurusan Akuntansi SMKN 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 3 kelas. 

Data populasi kelas X Jurusan Akuntansi SMKN 1 Bandar Lampungadalah 

sebagai berikut: 

Tabel  8. Data Populasi Kelas X Jurusan Akuntansi SMKN 1 Bandar 

Lampung 

 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 X AK 1 35 

2 X AK 2 32 

3 X AK 3 35 

Jumlah 102 

Sumber : Guru Mata Pelajaran 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Pengambilan sampel bertujuan dilakukannya dengan cara mengambil 

subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling, menentukan 



90 
 

 
 

sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling yaitu pengambilan 

sampel secara acak berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ada, bukan 

secara individu. Kelompok yang sudah ada dalam penelitian ini berupa kelompok 

yang ada dikelas X Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang 

terdiri dari 3 kelas, dan diperoleh kelas X AK 1 dan X AK 2. Langkahselanjutnya 

mengundi kelas manakah yang akan diajar menggunakan model pembelajaran 

Jigsaw II dan kelas mana yang akan diajar menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation. Hasil undian diperoleh kelas X AK 1 sebagai kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan kelas X AK2 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation.  

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60). 

 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas (independent), 

variabel terikat (dependent) dan variabel moderator.  

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel penelitian yang 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 

dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran Jigsaw II sebagai kelas 

eksperimen X AK 1 dilambangkan (X1), dan model pembelajaran Group 

Investigation sebagai kelas kontrol X AK2 dilambangkan (X2). 
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2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat dengan lambang (Y) adalah variabel yang diakibatkan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas, sehingga sifatnya bergantung pada variabel yang 

lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar pengantar 

ekonomi bisnis pada tingkat berpikir analisis siswa kelas eksperimen (Y1) dan 

hasil belajar kelas kontrol (Y2). Kemudian (Y1) dan (Y2) dibandingkan.  

3. Variabel moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang pengaruhnya ini akan 

nyata dengan angka korelasi apabila variabel moderator diperhitungkan. Diduga 

Penugasan melalui Proyek dan Portofolio dapat mempengaruhihasil belajar 

pengantar ekonomi bisnis pada tingkat berpikir analisis yaitu melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe JigsawII  danGI.  

 

D. Definisi Konseptual Variabel 

1) Hasil Belajar Pada Tingkatan Berpikir Analisis 

Dimiyati dan Mudjiono (2006:3) menyatakan, ”Hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru, tidak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”. Menurut Anderson 

dan Karthwohl (2014:120) “Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah 

materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar 

bagian dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. Berdasarkan 

pendapat tersebut, Hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis adalah hasil dari 

proses pembelajaran dimana siswa dapat menguraikan suatu permasalahan 
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menjadi bagian-bagian kecil dan mencari keterkaitan hubungan antar bagian 

tersebut. 

2)Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu model 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. Ada perbedaan mendasar antara 

pembelajaran Jigsaw I dan Jigsaw II, kalau pada tipe I, awalnya siswa hanya 

belajar konsep tertentu yang akan menjadi spesialisasinya sementara konsep 

konsep yang lain ia dapatkan melalui diskusi dengan teman segrupnya. Pada tipe 

II ini, setiap siswa memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep 

(scan read) sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi expert.  

Langkah-langkah Pembelajaran Jigsaw II adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi 

b. Pengelompokan 

c. Pembentukan dan pembinaan kelompok expert 

d. Diskusi (Pemaparan) kelompok ahli grup 

e. Tes (penilaian) 

f. Pengakuan kelompok  

 (Trianto, 2011: 78)  

 

3)Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation merupakan model 

pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang 

positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus 

dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lain. Tujuan 

dari metode Group Investigation tersebut adalah untuk mengembangkan kerja tim, 
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keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam 

yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba mempelajari materi 

sendiri. 

 

Pembelajaran kooperatif jenis Group Investigation adalah satu jenis 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. Group 

Investigation menggabungkan konsep pengajaran pada teman sekelompok atau 

teman sebaya dalam usaha membantu belajar. Jigsaw II didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain.  

 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Huda (2013:212) ”Sintak metode 

Group Investigation dapat dilihat dibawah ini: 

Tahap 1: Seleksi Topik 

Tahap 2: Perencanaan Kerjasama 

Tahap 3: Implementasi 

Tahap 4: Analisis dan Sintesis 

Tahap 5 :Penyajian Hasil Akhir 

Tahap 6: Evaluasi 

 

4) Penugasan Proyek dan Portofolio 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan cara 

memberikan tugas kepada peserta didik. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh 

peserta didik menurut periode/waktu tertentu.(Purnomo, 2016: 52), sedangkan  

Penugasan Portofolio adalahkumpulan hasil karya peserta didik, sebagai hasil 

pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan oleh pendidik atau oleh peserta didik 

bersama  pendidik, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan belajaratau 



94 
 

 
 

mencapai kompetensi yang ditentukan kurikulum.(Depdiknas dalam Purnomo, 

2016: 61). 

 

E.Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang 

ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang 

dapat diamati dan diukur. 

 

1. Hasil belajar Pengantar Ekonomi Bisnis Pada tingkatan berpikir 

Analisis 

 

Hasil belajar adalah output dari suatu proses pembelajaran yang dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran diwujudkan dalam 

bentuk angka. Penelitian akan dilakukan pada siswa SMK kelas X yang berusia 

antara 15-16 tahun dimana pada tahapan usia ini diharapkan kemampuan siswa 

sudah berada pada tahap berpikir analitis dan logis. Kemampuan berpikir analisis 

siswa dapat diukur melalui tes hasil belajar setelah diberi perlakuan model 

pembelajaran Jigsaw II untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran Group 

Investigation untuk kelas kontrol.  

 

Pengukuran hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis adalah: 

a. Siswa mampu membedakan (menentukan potongan-potongan informasi 

yang relevan atau penting) 

b. Siswa mampu mengorganisasikan (menentukan cara-cara untuk menata 

potongan-potongan informasi tersebut) 

c. Siswa mampu mengatribusikan (menentukan tujuan dibalik informasi itu).  
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Indikator dari hasil belajar ini adalah hasil tes formatif  pada tingkatan berpikir 

analisis mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis. Variabel diukur  pada Tingkat 

besarnya hasil tes formatif pada tingkatan berpikir analisis mata pelajaran 

Pengantar Ekonomi Bisnis. Hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis memiliki 

skala interval karena dalam pengukurannya terdapat jarak nilai antara siswa satu 

dan siswa lainnya. Tes hasil belajar dibuat oleh peneliti khusus untuk mengukur 

kemampuan analisis siswa dengan bentuk test pilihan jamak dengan tiga jenis, 

yaitu tes pilihan jamak analisis hubungan sebab akibat sebanyak 5 soal,tes pilihan 

jamak analisis kasus sebanyak 7 soal, dan tes pilihan jamak asosiasi sebanyak 8 

soal yang keseluruhan soalnya berjumlah 20 soal dengan pilihan yang terdiri dari 

4-5 pilihan jawaban yaitu a,b, c, d dan e. Jawaban benar diberi skor 5 dan jawaban 

salah diberi skor 0. Sehingga apabila siswa menjawab benar seluruh soal akan 

memperoleh nilai maksimal sebesar 100 dan nilai minimal sebesar 0. Hal yang 

akan menjadi indikator untuk diukur sebagai berikut. 

1. Pada KD 3.4 membedakan modal dan pelaku ekonomi terdapat lima soal 

yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu: 

a) Untuk indikator 3.4.1 Membedakan peran tiap pelaku kegiatan ekonomi 

terdapat 3 soal yaitu No. 1,6, dan 13. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 15 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

b) Untuk indikator 3.4.2 Membedakan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi 

terdapat 3 soal yaitu No. 2, 3, dan 4. Untuk setiap item soal yang 



96 
 

 
 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 15 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

c) Untuk indikator 3.4.3 Menganalisis diagram interaksi antar pelaku 

kegiatan ekonomi terdapat 1 soal yaitu No. 14. Untuk setiap item soal 

yang jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

2. Pada KD 3.5 Menganalisis perilaku konsumen dan produsen serta peranannya 

dalam kegiatan ekonomi terdapat delapan soal yang terbagi menjadi 6 

indikator yaitu: 

a) Untuk indikator 3.5.1 Membedakanpengertian konsumsi dan pengertian 

produksi terdapat 1 soal yaitu No. 9. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

b) Untuk indikator 3.5.2 Membedakan ciri-ciri benda konsumsi dan 

produksi terdapat 2 soal yaitu No. 15 dan 17. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 
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siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 10 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

c) Untuk indikator 3.5.3 Membedakan tujuan kegiatan konsumsi dan 

produksi terdapat 1 soal yaitu No. 8. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

d) Untuk indikator 3.5.4 Menafsirkan kurva indiferensi dan kurva isokuan 

terdapat 2 soal yaitu No. 16 dan 18. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 10 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

e) Untuk indikator 3.5.5 Menganalisis teori perilaku konsumen dan teori 

perilku produsen terdapat 1 soal yaitu No. 4. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

f) Untuk indikator 3.5.6 Menganalisis  perluasan produksi terdapat 1 soal 

yaitu No. 5. Untuk setiap item soal yang jawabannya benar diberi skor 5 

dan jawaban salah diberi skor 0. Sehingga untuk indikator ini apabila 
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semua item soal dijawab benar maka siswa akan memperoleh nilai 

maksimal sebesar 5 dan nilai minimal sebesar 0. 

3. Pada 3.6 Menganalisis  teori kepuasan berdasarkan Hukum Gossen terdapat 

lima soal yang terbagi menjadi 4 indikator yaitu: 

a) Untuk indikator 3.6.1 Menelaah Nilai guna total dan 

MengemukakanHukum Gossen I terdapat 1 soal yaitu No. 11. Untuk 

setiap item soal yang jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah 

diberi skor 0. Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal 

dijawab benar maka siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 

dan nilai minimal sebesar 0. 

b) Untuk indikator 3.6.2 Menelaah nilai guna marjinal dan mendeskripsikan 

pengertian nilai guna total terdapat 1 soal yaitu No. 19. Untuk setiap item 

soal yang jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 

0. Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar 

maka siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

c) Untuk indikator 3.6.3  Membedakan hukum gossen 1dan hukum gossen 2 

terdapat 2 soal yaitu No. 10 dan 12. Untuk setiap item soal yang 

jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. 

Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab benar maka 

siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 10 dan nilai minimal 

sebesar 0. 

d) Untuk indikator 3.6.4 Menganalisis tingkat kepuasan  konsumen 

berdasarkan karakteristiknya terdapat 1 soal yaitu No. 20. Untuk setiap 
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item soal yang jawabannya benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi 

skor 0. Sehingga untuk indikator ini apabila semua item soal dijawab 

benar maka siswa akan memperoleh nilai maksimal sebesar 5 dan nilai 

minimal sebesar 0. 

Tabel 9. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar Pada Tingkat Berpikir Analisis 

No. 

 

KompetensiDasar 

 

Indikator 

No  

Soal 

1. 3.4   Membedakan 

Model dan pelaku 

ekonomi 

 

3.4.1    Membedakan peran tiap pelaku 

kegiatan ekonomi 

3.4.2    Membedakan pelaku-pelaku kegiatan 

ekonomi  

3.4.3    Menganalisis diagram interaksi antar 

pelaku kegiatan ekonomi 

1,6,13 

 

2,3,7 

 

14 

2. 3.5   Menganalisis 

perilaku 

konsumen dan 

produsen serta 

peranannya 

dalam kegiatan 

ekonomi 

 

3.5.1    Membedakanpengertian konsumsi dan 

pengertian produksi 

3.5.2    Membedakan ciri-ciri benda konsumsi 

dan produksi 

3.5.3    Membedakan tujuan kegiatan 

konsumsi dan produksi 

3.5.4    Menafsirkan kurva indiferensi dan 

kurva isokuan 

3.5.5    Menganalisis teori perilaku konsumen 

dan teori perilku produsen 

3.5.6    Menganalisis  perluasan produksi 

9 

 

15,17 

 

8 

 

16,18 

 

4 

 

5 

3. 3.6    Menganalisis  

teori kepuasan 

berdasarkan 

Hukum Gossen. 

 

3.6.1    Menelaah Nilai guna 

totalMengemukakanHukum Gossen I 

3.6.2   Menelaah nilai guna marjinal 

Mendeskripsikan pengertian nilai 

guna total 

3.6.3    Membedakan hukum gossen 1dan 

hukum gossen 2 

3.6.4    Menganalisis tingkat kepuasan  

konssumen berdasarkan 

karakteristiknya 

 

11 

 

19 

 

10,12 

 

20 

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen Penelitian 
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2. Penugasan Proyek dan Portofolio 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan cara 

memberikan tugas kepada peserta didik dan  harus diselesaikan oleh peserta didik 

menurut periode/waktu yang telah ditentukan. 

 

Indikator penugasan proyek adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Pengelolaan 

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan 

mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 

2. Relevansi 

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam pembelajaran. 

3. Keaslian 

Proyekpeserta didik adalah benar – benar karya peserta didik itu sendiri yang 

dilakukan peserta didik, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa 

petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. 

 

Sedangkan Penugasan Portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik, 

sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan oleh pendidik atau oleh 

peserta didik bersama  pendidik, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan 

belajar. 

 

Indikator penugasan portofolio adalah sebagai berikut: 

1. Kelengkapan Tugas 

Portofolio merupakan kumpulan hasil karya peserta didik, sehingga perlu di 

lihat kelengkapan tugas yang telah diberikan. 



101 
 

 
 

2. Kemampuan Pengelolaan 

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan 

mengelola data serta penulisan karya. 

3. Relevansi 

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam pembelajaran. 

4. Keaslian 

Karya peserta didik adalah benar – benar karya peserta didik itu sendiri yang 

dilakukan peserta didik, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa 

petunjuk dan dukungan terhadap karya peserta didik. 

 

F.Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini dijelaskan berikut ini: 

1.Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung. Observasi di gunakan untuk mendapatkan data 

awal sebelum diberi perlakuan dan selama eksperimen dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dan Group Investigation. 

2.Dokumentasi 

Tekhnik ini digunakan untuk memperoleh data secara umum yang berkenaan 

dengan informasi tentang sekolah yang diteliti oleh penulis. 

3.Teknik Tes 
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Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi hasil 

proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga 

menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut yang 

dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh siswa lain atau nilai standar 

yang telah ditetapkan. Tes di buat oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan data 

tentang hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis. Bentuk test adalah tes pilihan 

jamak dengan tiga jenis, yaitu tes pilihan jamak analisis hubungan sebab akibat 

sebanyak 5 soal,tes pilihan jamak analisis kasus sebanyak 7 soal, dan tes pilihan 

jamak asosiasi sebanyak 8 soal yang keseluruhan soalnya berjumlah 20 soal 

dengan pilihan yang terdiri dari 4-5 pilihan jawaban yaitu a,b, c, d dan e. Jawaban 

benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. Sehingga apabila siswa 

menjawab benar seluruh soal akan memperoleh nilai maksimal sebesar 100 dan 

nilai minimal sebesar 0. 

 

G.  Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini berupa test. Instrumen tes diberikan pada akhir 

sesudah eksperimen dilakukan yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar 

Pengantar Ekonomi Bisnis. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang 

hendak di ukur (Sukardi, 2003:122). Validitas dalam penelitian ini digunakan 

sebagai alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu 

instrument. Untuk menguji validitas instrumen ini, penulis menggunakan rumus 
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korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi 

product moment, yaitu: 

 

 (Arikunto,2008: 72)  

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antar gejala X dan gejala Y 

n  = Jumlah sampel yang diteliti 

X  = Skor gejala X 

Y  = Skor gejala Y 

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung> r table dengan α = 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat 

ukur tersebut adalah tidak valid. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba instrumen hasil uji coba 

instrumen hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis kepada kelas X Akuntansi 

3 sebagai kelas yang tidak diberikan perlakuan sebanyak 35 orang siswa, 

kemudian dihitung menggunakan rumus korelasi product moment adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 10 . Hasil Pengujian Validitas 

Nomor 

Soal 

r Hitung r Tabel Kesimpulan 

1 0,52 0,283 Valid 

2 0,40 0,283 Valid 

3 0,48 0,283 Valid 

4 0,33 0,283 Valid 

5 0,54 0,283 Valid 

6 0,37 0,283 Valid 

7 0,35 0,283 Valid 

8 0,29 0,283 Valid 

9 0,45 0,283 Valid 

10 0,51 0,283 Valid 

11 0,43 0,283 Valid 

12 0,38 0,283 Valid 
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13 0,31 0,283 Valid 

14 0,52 0,283 Valid 

15 0,50 0,283 Valid 

16 0,54 0,283 Valid 

17 0,55 0,283 Valid 

18 0,40 0,283 Valid 

19 0,51 0,283 Valid 

20 0,65 0,283 Valid 

      Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik 2017 

 Dari 20 pertanyaan yang diujicobakan, keseluruhan item memiliki nilai 

       >       , sehingga 20 butir soal dinyatakan valid dan dapat digunakan 

dalam memperoleh data penelitian. (Lampiran 6) 

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan memiliki reliable yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberi hasil yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Sukardi (2003: 123) suatu 

instrument dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang 

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Ini 

berarti semakin reliable suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita 

dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika 

dilakukan kembali. Penelitian ini menggunakan rumus alpha untuk menguji 

reliabilitas yaitu :          

Keterangan : 

r11  = realibilitas instrument 

Ʃ  = skor tiap-tiap item 

n  = banyaknya butir soal 

σ t
 2 

= varians total 

(Arikunto , 2006: 109). 
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Kriteria uji realibilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel, maka 

alat ukur tersebut reliable dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat 

ukur tidak reliabel. 

 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks r11 

sebagai berikut : 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi  

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup  

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : kurang 

Antara 0,000 sampai dengan 0,100 : sangat rendah 

(Arikunto, 2006:75) 

 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung> rtabel dengan α = 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reliabel, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel, maka 

alat ukur tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas menggunakan rumus alpa diperoleh         = 

0,7739, sehingga instrumen hasil belajar pada tingkatan berpikir analisis 

dinyatakan reliabel, dan koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 

reliabilitas instrumen tinggi. (Lampiran 7). 

 

3. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang 
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digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Menurut Arikunto (2006: 210), klasifikasi kesukaran dikemukakan berikut ini: 

 Soal dengan P 0,00 sampai dengan 0,30 adalah soal yang sukar 

 Soal dengan P 0,30 sampai dengan 0,70 adalah soal yang sedang 

 Soal dengan P 0,70 sampai dengan 1,00 adalah soal yang mudah 

Berdasarkan hasil post test, menunjukkan bahwa dari 20 soal, tingkat kesukaran 

mudah sebanyak 2 soal, tingkat kesukaran sedang sebanyak 17 soal dan tingkat 

kesukaran tinggi sebanyak 1 soal. (Lampiran 8)  

 

4. Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus: 

  
  
  
 
  
  
       

Keterangan:  

D  = Daya beda soal 

J  = Jumlah peserta tes 

        = Banyaknya peserta kelompok atas 

        = Banyaknya peserta kelompok bawah 

       = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

       = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu bena 
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 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

 

   
  

  
 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

(Arikunto, 2006: 213-214) 

 

 

 

Tabel 11. Kriteria Daya Beda Soal 

Daya Beda Kriteria 

0,00 – 0,20  Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali  

Negatif Semuanya tidak baik, jadi semua soal 

yang mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya dibuang saja 

(Arikunto, 2006: 218) 

 

 

Hasil perhitungan daya beda post test diperoleh 1 soal dengan kriteria soal baik 

sekali atau sempurna (Nomor 20), sebanyak 18 soal dengan kriteria baik (Nomor 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,dan 19) dan sebanyak   1 soal dengan 

kriteria cukup (Nomor 6). (Lampiran 8) 

 

H. Uji Persyaratan Analisis Data 

1.   Uji Normalitas 

Uji Normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan diuji 

hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. Menggunakan 

rumus :  

Lo = F(Zi)-S(Zi) 

 

Keterangan : 

LO  = Harga mutlak terbesar 

F (ZI)   = Peluang angka baku  

S (ZI)   = Proporsi angka baku  

 (Sudjana, 2004: 466) 
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Kriteria pengujian adalah jika L hitung < L table dengan taraf signifikansi 0,05 

maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. 

 

2.   Uji Homogenitas 
 
Uji Homogenitas menggunakan rumus uji F 

 

F = 
                

                
 

 

(Sugiyono, 2011: 276) 

Dalam hal ini berlaku bahwa bila F Hitung≤𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data sampel akan 

homogen dan apabila 𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙maka data sampel tidak homogen 

dengan taraf signifikansi 0,5 dan dk 𝑛1−1;𝑛2−1 . 

 

I. Teknik Analisis Data 

1.   t-tes Dua Sampel Independen 

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel independen. 

 
(Separated Varians) 
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(Polled Varians) 

Keterangan :  

𝑋1  = Rata-rata hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis dalam 

pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis Jigsaw II.  

𝑋2  = Rata-rata hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis dalam 

pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Group Investigation.  

 1 
2 

= Varians total kelompok 1  

 2 
2 

= Varians total kelompok 2 
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𝑛1   = Banyaknya sampel kelompok 1  

𝑛2   = Banyaknya sampel kelompok 2  

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test  

a. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau 

tidak.  

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk menjawab 

itu perlu pengujian homogenitas varians. 

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih 

rumus t-test. 

1. Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varian homogen maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled varians 

untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk n1 + n2- 2  

2. Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan 

polled varians, dengan dk = n1 + n2 - 2  

3. Bila n1= n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan rumus t-test dengan 

polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1, 

jadi dk bukan n1 + n2 – 2  

4. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen, untuk digunakan rumus t-test dengan 

separated varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel hitung dari selisih 

harga t-tabel dengan dk = (n1 – 1) dan dk = (n2 – 1) dibagi dua kemudian 

ditambah dengan harga t yang terkecil.  

(Sugiyono, 2010: 272-273) 

 

2.    Analisis Varians Dua Jalan 

 

Analisis varians dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain 

factorial dua faktor (Arikunto, 2006 : 424). Penelitian ini menggunakan anava dua 

jalan untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan dua model pembelajaran 

pada pembelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis.  
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Tabel 12 . Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

 

Keterangan : 

 𝐾𝑇   = Jumlah kuadrat total  

 𝐾𝐴   = Jumlah Kuadrat variabel A  

 𝐾    = Jumlah kuadrat variabel B  

 𝐾𝐴  = Jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B  

 𝐾    = Jumlah kuadrat dalam  

𝑀𝐾𝐴  = Mean kuadrat variabel A  

𝑀𝐾   = Jumlah kuadrat variabel B  

𝑀𝐾𝐴  = Mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B  

𝑀𝐾   = Mean kuadrat dalam  

𝐹𝐴   = Harga 𝐹0 untuk variabel A  

𝐹    = Harga 𝐹0 untuk variabel B  

𝐹𝐴    = Harga 𝐹0 untuk interaksi variabel A dengan variabel B  

(Arikunto, 2006: 409) 

 

 

J. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian ini dilakukan tujuh pengujian hipotesis, yaitu :  

Rumusan Hipotesis 1 : 

Ho = µ 1 = µ2 

Ha = µ1  ≠  µ2 

Ho =  Tidak ada perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara 

siswa yang  pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II 
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dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation. 

Ha =  Terdapat perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II  

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation. 

Rumusan Hipotesis 2: 

Ho = µ 1 =  µ2 

Ha =  µ1  ≠    µ2 

Ho    = Tidak ada perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara 

siswa yang diberikan penugasan Proyek dan Portofolio. 

Ha     = Terdapat perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara 

siswa yang diberikan penugasan Proyek dan Portofolio 

Rumusan Hipotesis 3: 

Ho = µ 1 = µ2 

Ha = µ1  ≠ µ2 

Ho   =  Tidak ada perbedaan interaksi antara model pembelajaran dengan               

penugasan proyek dan portofolio terhadap hasil belajar siswa pada tingkat 

berpikir analisis. 

Ha       = Ada perbedaan interaksi antara model pembelajaran dengan penugasan             

proyek dan portofolio terhadap hasil belajar siswa pada tingkat berpikir 

analisis. 
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Rumusan Hipotesis 4: 

Ho = µ 1< µ2 

Ha = µ1 > µ2 

Ho     = Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan              

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation pada siswa yang diberi penugasan portofolio. 

Ha     = Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya 

menggunakan  model pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan                 

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation pada siswa yang diberi penugasan portofolio. 

Rumusan Hipotesis 5: 

Ho = µ 1 < µ2 

Ha = µ1 >  µ2 

Ho     =  Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan ngan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation pada siswa yang diberi penugasan proyek. 

Ha      =   Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya 

menggunakan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi 

dibandingkan ngan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation pada siswa yang diberi penugasan proyek. 

Rumusan Hipotesis 6: 

Ho = µ 1 < µ2 
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Ha = µ1 >  µ2 

Ho     = Hasil belajar  siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi penugasan  

portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi 

penugasan proyek dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II. 

Ha     = Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi penugasan  

portofoliolebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan 

proyek dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw II. 

Rumusan Hipotesis 7: 

Ho = µ 1 < µ2 

Ha = µ1 >  µ2 

Ho     = Hasil belajar  siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi penugasan  

portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi 

penugasan proyek dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation. 

Ha     = Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi penugasan  

portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi 

penugasan proyek dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah:  

 Tolak Ho apabila Fhitung ˃ Ftabel ; apabila –t hitung < -t tabel atau t 

hitung ˃ t tabel 

  Terima Ho apabila Fhitung   Ftabel ; apabila – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel. 

Hipotesis 1, 2dan 3 diuji menggunakan rumus analisis varians dua jalan.  

Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel independen. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang

telah dilakukan. Pembahasan secara rinci disajikan sebagai berikut.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis antara siswa

yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dengan siswa yang

menggunakan model pembelajaran Group Investigation. Perbedaan terjadi

karena adanya pemberian model pembelajaran yang berbeda.

2. Ada perbedaan hasil belajar pada tingkat berpikir analisis antara siswa yang

diberi Penilaian Proyek dengan siswa yang diberi Penugasan Portofolio.

Adanya perbedaan dikarenakan pada kedua jenis penugasan siswa dimiliki

oleh siswa berbeda, dimana untuk masing-masing kelas eksperimen dan

kontrol keduanya memperhatikan kedua jenis penugasan tersebut.

3. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan Penilaian Proyek

dan Penugasan Portofolio terhadap hasil belajar pada tingkat berpikir analisis.

Hal ini terjadi karena kedua jenis penugasan masing-masing memberikan
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kesempatan siswa untuk memahami materi pelajaran yang diberikan

berdasarkan proses belajar.

4. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

Group Investigation pada siswa yang diberi Penugasan Proyek. Dimana pada

siswa yang diberikan penugasan proyek, bisa memahami materi dengan

berdiskusi dengan teman lainnya hal tersebut didukung oleh pembelajaran

Jigsaw II yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi

dengan sesama kelompok expert lainnya.

5. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

Group Investigation pada siswa yang diberi Penugasan Portofolio. Dimana

pada siswa yang diberikan penugasan portofolio bisa memahami materi

dengan memperhatikan proses belajar hal tersebut didukung oleh

pembelajaran Group Investigation yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk memperhatikan jalannya turnamen yang berlangsung.

6. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi Penugasan

Proyek lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi Penugasan

Portofolio yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw

II. Dimana pada pembelajaran Jigsaw II memberikan kesempatan siswa untuk

bertukar pikiran dengan sesama kelompok expert lainnya,  dikarenakan
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adanya kewajiban bagi masing-basing siswa untuk dapat mengemukakan

pendapat, dengan jenis penugasan proyek memberikan peluang kepada siswa

untuk mengikuti diskusi dengan baik.

7. Hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis yang diberi Penugasan

Proyek lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi Penugasan

Portofolio dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation.

Dimana pada pembelajaran Group Investigation memberikan kesempatan

siswa untuk bisa memperhatikan jalannya pertandingan dengan baik dengan

jenis penugasan portofolio memberikan peluang kepada siswa untuk

mengikuti pembelajaran dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah disampaikan di atas, dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Guru

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa, guru dapat menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran Group Investigation

dalam proses pembelajaran sebagai salah satu alternatif dalam

meningkatan kualitas pembelajaran disekolah.

2) Hendaknya guru meningkatkan kemampuan pribadi, khususnya

berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga

dapat mengimbangi kemajuan teknologi dibidang pendidikan.
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2. Kepada Siswa

Bagi siswa agar dapat membangkitkan semangat dalam belajar khususnya

berkenaan dengan hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis dan sikap

yang berasal dari dalam diri sendiri misalnya memiliki tujuan atau cita-cita

tinggi untuk menjadi sukses dimasa  depan.

3. Kepada Sekolah

1) Bagi sekolah model pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran

Group Investigation dapat memberikan suatu solusi untuk meningkatkan

hasil belajar siswa pada tingkat berpikir analisis siswa. Sehingga dapat

meningkatkan kualitas siswa sekaligus akan meningkatkan kualitas

sekolahan tersebut.

2) Memberikan dorongan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas

serta kemampuan khususnya dalam bidang informasi dan teknologi

sehingga dapat menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan model

pembelajaran Group Investigation.

3) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang

harmonis dan kekeluargaan.

4) Mengadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas serta

kemampuan guru dalam pembelajaran, atau mengirimkan para guru-guru

sebagai peserta bila ada pendidikan dan latihan dari pemerintah dan

swasta.
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C. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini berupa:

1. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian kembali dengan mengadakan perubahan baik

dari segi tempat atau lokasi yang baru dan juga dengan variabel yang baru

sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para

guru.

2. Implikasi Teoritis

Upaya peningkatan kualitas guru serta pendidikan dapat dilakukan dengan

mengembangkan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi

sekolah dan siswa. Peningkatan dan pembinaan kemampuan guru serta

kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan.

3. Implikasi Kebijakan

Pesan yang harus dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan

berpikir kreatif siswa hendaknya dilakukan oleh para siswa sendiri dan

usaha yang dilakukan diluar siswa seperti; sekolah, pimpinan, dan teman

sejawat.
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4. Implikasi Praktis

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada tingkat berpikir

analisis siswa perlu dilakukan juga pada siswa di kelas lainnya dengan

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran

Group Investigation. Kepada sekolah hendaknya dapat melengkapi sarana

dan prasarana pembelajaran khususnya peralatan komputer dan LCD

proyektor. Bagi para guru yang belum mampu mengoperasikan peralatan

ICT hendaknya mengikuti pendidikan dan latihan yang diadakan

pemerintah, atau mengikuti kursus secara mandiri untuk meningkatkan

kemammpuan pribadi.
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