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II.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

2.1.  Kajian pustaka 

 

2.1.1  Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Menurut Ernest ER. Hilgard (dalam Riyanto, 2010:4) mendifinisikan sebagai 

berikut “learning is the process by wich an activity originates  or is charger 

throught training procedures (whether in the laboratory or in the natural 

environment) as disitinguished from changes by factor not attributable to 

training”. 

 

Seseorang dapat dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara 

latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menajadi berubah. Sementara 

Hamalik (2008:27-28) menyatakan bahwa (1) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior throught  experiencing). Menurut 

pengertian ini belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu 

hasil atau tujuan.  Belajar bukan hanya sekedar mengingat akan tetapi lebih luas 

dari itu yakni mengalami.  Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan; (2) belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan.  Dibandingkan dengan 
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pengertian pertama maka jelas tujuan belajar pada prinsipnya sama, yakni 

perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau cara pencapaiannya.   

 

Sedangkan Harold Spears (dalam Sardiman, 2011) memberikan batasan bahwa 

learning is to observe, to read, to imitated, to try something themselves, to listen 

to follow direction”.  Sehubungan dengan itu, Sardiman (2011:20) menerangkan 

 bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. 

  

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi 

melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan 

tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. (Trianto, 2009). Sedangkan 

Bruner (dalam Ali, dkk, 2007: 164) berpandangan bahwa belajar adalah 

merefleksikan suatu proses sosial yang di dalamnya anak terlibat dalam dialog dan 

diskusi, baik dengan diri mereka sendiri maupun orang lain termasuk guru, 

sehingga mereka berkembang secara intelektual.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan bahwa belajar sebagai 

proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan 

atau pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki 

pengertian yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun 

sikap.  

 

Menurut Callahan (1993:198), belajar berlangsung seumur hidup, namun disadari 

bahwa tidak semua belajar dilakukan secara sadar.  Proses belajar bagi seorang 
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individu dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja.  Belajar yang 

disengaja merupakan suatu kegiatan yang disadari dan dirancang serta bertujuan 

untuk memperoleh pengalaman baru.  Proses belajar yang tidak sengaja 

merupakan suatu interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya, 

dimana dalam interaksi tersebut individu memperoleh pengalaman baru.   

 

Belajar yang dialami siswa sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan 

perkembangan mental akan menghasilkan prestasi belajar sebagai dampak 

pengiring, selanjutnya akan menghasilkan program belajar sendiri sebagai 

perwujudan emansipasi siswa menuju kemandirian.  Dari segi guru, kegiatan 

belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau pembelajaran.  

Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang dikehendaki suatu 

prestasi belajar sebagai dampak pembelajaran (Dimyati, 2002:1) 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan tindakan 

dan perilaku siswa yang kompleks.  Belajar terjadi jika siswa memperoleh suatu 

pengalaman dari lingkungan sekitar atau hal-hal yang dapat dijadikan bahan 

belajar.   Belajar adalah proses aktif dalam memberi reaksi terhadap situasi yang 

ada di sekitar individu yang sedang belajar, yang diarahkan kepada tujuan dengan 

melihat, mengamati, dan memahami sesuatu untuk mendapatkan pengalam baru.   

 

Menurut Miarso (2007:528), pembelajaran atau disebut juga kegiatan 

pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengelola lingkungan dengan 

sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.  

Mengelola lingkungan dengan sengaja yang dimaksud adalah mengelola 
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lingkungan pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari tujuan pembelajaran, 

materi ajar, strategi pembelajaran termasuk di dalamnya pendekatan yang mampu 

selain sebagai sarana penanaman konsep juga sebagai nilai-nilai serta perancangan 

evaluasi. 

 

Lebih lanjut Miarso (2007:528) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah 

usaha mengelola lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang membentuk 

diri secara positif dalam kondisi tertentu.  Pembelajaran dimaknai sebagai 

aktivitas atau suatu kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan 

pembelajar (learning centered).  Hal ini dapat dimaknai beberapa hal yaitu 

1.  Belajar menunjukkan adanya perubahan tingkah laku yang dapat diamati 

2. Perubahan tingkah laku adalah relatif permanen 

3. Perubahan karena belajar bersifat potensial, artinya sifat ini tidak segera 

diwujudkan dalam tingkah lakunya 

4. Perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan 

5. Pengalaman atau latihan dapat mengarahkan pembelajar pada apa yang 

dipelajarinya 

 

Selanjutnya Reigeluth (2007:134) menyatakan pembelajaran adalah suatu 

kegiatan agar proses belajar mengajar seorang atau kelompok dapat terjadi 

sehingga proses belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien.  Sebagai hasil 

proses belajar dan pembelajaran diukur dengan prestasi belajar.   

 

Pembelajaran berpusat pada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan perencanaan.  

Pembelajaran adalah proses yang terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah 
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orang yaitu peserta didik melakukan proses belajar sesuai yang diprogramkan.  

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar.  Guru bertugas membantu 

orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar 

dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai 

strategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa 

berlangsung optimal.  Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang datang dari 

lingkungan (Darmadi, 2009:177). 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri 

secara positif dalam kondisi tertentu.  Pembelajaran adalah usaha guru dalam 

mengelola lingkungan belajar untuk mengkondisikn siswanya melakukan kegiatan 

belajar.    

 

Ada beberapa teori belajar dan pembelajaran yang penting untuk dimengerti dan 

dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan konteks pembelajaran matematika, 

seperti teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar 

konstruktivistik, teori belajar humanistik, teori belajar sibernetik, teori belajar 

sosial, teori belajar revolusi sosiokultural dan kecerdasan ganda.  Pada   

penelitian ini penulis membatasi pada teori belajar kognitif piaget dan teori belajar 

sosial Vygotsky yang ada kaitannya dengan pembelajaran matematika. 
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2.1.1.1.  Teori Belajar Kognitif Piegat 

Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum 

kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan : pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan (aplication), analisa 

(analysis), sintesa (sinthesis), evaluasi (evaluation). Kognitif berarti persoalan 

yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional 

(akal). http://www.kompasiana.com/jokowinarto 

Teori kognitif lebih memfokuskan pada bagaimana proses atau upaya dalam 

mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh 

karena itu,  kognitif memiliki perbedaan dengan teori behavioristik, yang lebih 

cenderung menekankan aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan 

melalui kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang pada dirinya.  

Pada kehidupan sehari-hari  kita selalu mendengar kata kognitif. Pada aspek 

tenaga pendidik misalnya,  guru diharuskan memiliki kompetensi di bidang 

kognitif.  Artinya, seorang guru harus mempunyai kemampuan intelektual, yaitu 

penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan 

cara menilai siswa dan sebagainya. 

Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang 

tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur.  Asumsi 

teori ini bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya.  Proses belajar akan 

http://www.kompasiana.com/jokowinarto
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berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan 

struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. 

 

Teori belajar kognitif telah dikembangkan oleh para pakar pendidikan, 

diantaranya Piaget, Bruner, dan Ausubel (dalam Suherman, 2001:164) dinyatakan 

bahwa: 

Proses belajar terdiri dari tiga tahapan yaitu, asimilasi, akomodasi, dan 

equilibrasi.  Proses asimilasi adalah penyatuan atau pengintegrasian 

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa.  

Proses akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam 

situasi yang baru.  Proses equilibrasi adalah penyesuaian 

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

 

 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget (dalam Suherman, 2001:166) 

mengemukakan bahwa ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap 

individu yang berkembang secara kronologis (menurut usia kalender) yaitu (1)  

tahap sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar dua tahun, (2)  tahap pra 

operasi, dari sekitar umur dua tahun sampai dengan umur tujuh tahun, (3)  tahap 

operasi konkrit, dari sekitar umur tujuh tahun sampai dengan sekitar umur sebelas 

tahun, (4)  tahap operasi formal, dari sekitar umur sebelas tahun dan seterusnya. 

 

Sementara Bruner (dalam Suherman, 2001:170) menyatakan bahwa belajar 

matematika akan lebih berhasil jika proses pembelajaran dirahkan kepada konsep-

konsep dan struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang dibelajarkan, 

disamping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur.  

Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang 

dibicarakan, siswa akan memahami materi yang harus dikuasainya itu.  Ini 
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menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu 

akan lebih mudah dipahami dan diingat siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sangat dipentingkan.  Untuk menarik minat dan meningkatkan 

prestasi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang 

telah dimiliki siswa.  Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau 

logika tertentu dari sederhana sampai ke yang kompleks, dan perbedaan individual 

pada diri siswa perhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa. 

 

2.1.1.2.  Teori Belajar Sosial Vygotsky 

 

Menurut Vigotsky dalam (Trianto,2009: 26) bahwa siswa membentuk 

pengetahuan sebagai hasil dari pemikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui 

bahasa.  Selanjtunya Vigotsky berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung 

baik pada faktor biologis yang menentukan fungsi-fungsi lementer memori, atensi, 

persepsi, dan stimulus respon.  Sedangkan faktor sosial sangat penting artinya 

bagi  perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi untuk pengembangan konsep, 

penalaran logis, dan pengambilan keputusan. 

 

Teori pembelajaran ini lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran.  

Peranan siswa dalam teori pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat belajar 

dengan keras dan menangani tugas-tugas yang belum dipelajari karena tugas-tugas 

tersebut masih berada dalam jangkauan mereka, yakni daerah tingkat 
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perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan saat ini (Zona of proximal 

development).  Siswa harus aktif melaksanakan kegiatan, aktif berfikir, menyusun 

konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari.  Sementara 

peranan guru adalah memberi bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal 

petkembangan dan berangsur-angsur mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang 

semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya. 

 

Peranan utama guru dalam interaksi pembelajaran adalah pengendalian yang 

meliputi (1)  menumbuhkan kemandirian dengan memberikan kesempatan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak, (2)  menunbuhkan kemampuan mengambil 

keputusan dan bertindak dengan menimgkatkan pengetahuan dan keterampilan 

siswa, (3)  menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar 

agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. 

Vygotsky lebih menekankan pada peran aspek sosial dalam pengembangan 

intelektual atau kognitif anak. Vygotsky memandang bahwa kognitif anak 

berkembang melalui interaksi sosial. Anak mengalami interaksi dengan orang 

yang lebih tahu. 

Secara singkat, teori perkembangan sosial berpendapat bahwa interaksi sosial 

dengan budaya mendahului. Maksudnya dari relasi dengan budaya membuat 

seorang anak mengalami kesadaran dan perkembangan kognisi. Jadi intinya 

Vygotsky memusatkan perhatiannya pada hubungan dialektik antara individu dan 

masyarakat dalam pembentukan pengetahuan.  
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Pengetahuan terbentuk sebagai akibat dari interaksi sosial dan budaya seorang 

anak. Pengetahuan tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengetahuan 

spontan dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan spontan mempunyai sifat lebih 

kurang teridentifikasi secara jelas, tidak logis, dan sistematis. Sedangkan 

pengetahuan ilmiah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal 

dan sifatnya lebih luas, logis, dan sistematis. Kemudian proses belajar adalah 

sebuah perkembangan dari pengertian spontan menuju pengertian yang lebih 

ilmiah. 

Pengetahuan ilmiah terbentuk dari sebuah proses relasi anak dengan lingkungan 

sekitarnya. Hal ini bergantung pada seberapa besar kemampuan anak dalam 

menangkap model yang lebih ilmiah. Dalam proses ini bahasa memegang peranan 

yang sangat penting. Bahasa sebagai alat berkomunikasi yang membantu anak 

dalam menyampaikan pemikirannya dengan orang lain. Dengan demikian 

diperlukan sebuah penyatuan antara pemikiran dan bahasa. 

Seorang anak dalam masa pembelajarannya, idealnya harus mampu 

memvisulisasikan apa yang menjadi pemikirannya dalam bahasa. Ketika hal 

tersebut telah mampu terwujud itu berarti ia juga telah mampu 

menginternalisasikan pembicaraan mereka yang egosentris dalam bentuk 

berbicara-sendiri.  

Menurut  Vygotsky seorang anak yang mampu melakukan pembicaraan pribadi 

lebih berpeluang untuk lebih baik dalam hubungan sosial. Karena pembicaraan 

pribadi adalah sebuah langkah awal bagi seorang anak untuk lebih mampu 
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berkomunikasi secara sosial. Bahasa adalah sebuah bentuk awal yang berbasis 

sosial. Pandangan Vygotsky ini berkonfrontasi dengan Piaget yang lebih 

menekankan pada percakapan anak yang bersifat egosentris. 

Unsur yang perlu untuk dibahas lebih lanjut adalah mengenai kebudayaan dan 

masyarakat. Seperti sudah dikatakan pada awal penjelasan tadi, dalam teori 

Vygotsky, kebudayaan adalah penentu utama perkembangan individu. 

Kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa bentuk, seperti bahasa, agama, mata 

pencaharian, dan lainnya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky terdapat tiga 

klaim besar. Pertama, bahwa kemampuan kognitif seorang anak dapat diketahui 

hanya jika dianalisis dan ditafsirkan. Kedua, kemampuan kognitif diperoleh 

dengan bantuan kata, bahasa, dan bentuk percakapan, sebuah bentuk alat dalam 

psikologi yang membantu seseorang untuk mentransformasi kegiatan mental. 

Vygotsky berargumen bahwa sejak kecil seorang anak mulai menggunakan 

bahasa untuk merencanakan setiap aktivitasnya dan mengatasi masalahnya. 

Ketiga, kemampuan kognitif berasal dari hubungan-hubungan sosial ditempelkan 

pada latar belakang sosiokultural. (http://www.scribd.com/doc/35776081/teori-

vygotsky ) 

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sangat dipentingkan.  Untuk menarik minat dan meningkatkan 

prestasi beajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang 

telah dimiliki siswa.  Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau 

http://www.scribd.com/doc/35776081/teori-vygotsky
http://www.scribd.com/doc/35776081/teori-vygotsky
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logika tertentu dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan perbedaan 

individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

 

Pembelajaran dalam hal ini merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.  Seperti yang dikemukakan Trianto 

(2009:16) bahwa dalam makna yang lebih kompleks dari pembelajaran hakikatnya 

adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan.  Dari makna ini terlihat jelas behwa 

pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dan siswa, sehingga 

antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah pada tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. 

 

Sedangkan Kyriacou (2011:44) menyatakan bahwa pembelajaran murid bisa 

dirumuskan sebagai perubahan tingkah perilaku seorang murid yang berlangsung 

sebagai akibat dari keterlibatannya dalam sebuah pengalaman pendidikan. 

 

Gagne et al (dalam Kyriacou, 2011:44), mengidentifikasikan ada lima tipe pokok 

pembelajaran (1)  informasi verbal, misalnya fakta, nama, prinsip, dan 

generalisaasi, (2)  keahlian intelektual, yakni ”mengetahui bagaimana dan 

mengapa”. Bukannya ”mengetahui bahwa”.  Ini bisa disusun dalam urutan 

kompleksitas yang semakin menaik, dengan keahlian intelektual yang lebih 

kompleks ditempatkan di atas keahlian yang lebih simpel, (3)  strategi kognitif 

yakni cara bagaimana murid mampu mengontrol dan mengelola proses mental 



28 

 

 

yang tercakup dalam pembelajaran termasuk strategi menekuni, memikirkan, 

mengingat, dan menangani persolan baru, (4)  sikap, bisa didefinisikan sebagai 

perasaan seorang murid terhadap obyek atau ide tertentu.  Pengembangan sikap 

tertentu misalnya sikap terhadap minoritas etnis atau terhadap mata pelejaran 

sekolah, merupakan hasil pendidikan yang penting, (5)  keahlian motor, misalnya 

memainkan alat musik atau mengoperasikan program pengolah data. 

 

2.1.2. Model Desain Pembelajaran  

 

Menurut Reigeluth (2007:15) menjelaskan desain pembelajaran merupakan kisi-

kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses 

belajar seseorang. Selanjutnya Gagne dkk, dalam Prawiradilaga menjelaskan 

desain pembelajaran membantu individu dalam proses belajar, dimana proses 

belajar itu sendiri memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Oleh karenanya 

desain pembelajaran haruslah disusun secara sistematis, dan menerapkan konsep 

pendekatan sistem agar berhasil meningkatkan mutu kinerja seseorang. 

 

Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para 

ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 

model  berorientasi kelas, model  berorientasi sistem, model  berorientasi produk, 

model  prosedural dan model  melingkar.  Salah satu model desain pembelajaran 

yang berorientasi kelas adalah model ASSURE. 

   

 

Model  ASSURE merupakan suatu Model  Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

atau disebut juga model  berorientasi kelas.  Model ASSURE ini dicetuskan oleh 
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Heinich, dkk. sejak tahun 1980-an dan dan dikembangkan oleh Smaldino, dkk 

(Prawira Dilaga, 2008: 47).   

 

Menurut Heinich Model ASSURE terdiri enam langkah kegiatan yaitu:  

1. Analyze Learners (menganalisis peserta didik) 

2. States Objectives (merumuskan tujuan pembelajaran) 

3. Select Methods, Media, and Material (memilih metode, media, dan bahan 

ajar) 

 

4. Utilize Media and materials (memanfaatkan media dan bahan ajar) 

5. Require Learner Participation (mengembangkan peran serta peserta didik) 

6. Evaluate and Revise (menilai dan memperbaiki) 

 

 

Rincian Model ASSURE dikembangkan dalam suatu modifikasi, yaitu model 

PROGRAM. Model PROGRAM adalah modifikasi dari model ASSURE, yang 

merupakan singkatan terdiri atas istilah: 

1. Pantau pebelajar atau peserta didik 

2. Rumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

3. Olah materi atau isi dari mata pelajaran 

4. Gunakan media, sumber belajar, dan metode yang sesuai 

5. Renungkan sejenak 

6. Atur kegiatan peserta didik atau pebelajar 

7. Menilai hasil 

 

1. Pantau pebelajar atau peserta didik 

Pemantauan pebelajar atau peserta didik dianalisis berdasarkan: 



30 

 

 

a.  Karakteristik umum: latar belakang sosial budaya, kemampuan membaca, 

atau ciri-ciri umum terkait dengan konteks materi seperti minat atau 

kesulitan lain yang sekiranya timbul di kelas. 

b. Kompetensi awal: kemampuan intelektual yang menjadi modal dasar 

pebelajar untuk menguasai materi ajar.  Kompetensi awal berpengaruh 

terhadap topik dan pencapaian tujuan pembelajaran. 

c. Gaya belajar: gaya belajar seorang pebelajar dikaitkan dengan persepsi dan 

indranya.  Cara melihat, mendengarkan, memperhatikan, menyimak, 

melakukan dan meniru gerakan tubuh selama belajar berpengaruh terhadap 

penguasaan kompetensi.   

 

2. Rumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

Setiap rumusan tujuan pembelajaram harus jelas dan lengkap.  Kejelasan dan 

kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model belajar, pemanfaatan 

media dan sumber belajar.  Rumusan klasik tujuan pembelajaran yang sejak 

dahulu diterapkan adalah singkatan ABCD sebagai berikut: 

A = Audience 

Pebelajar atau peserta didik dengan segala karakteristiknya.  Siapapun 

peserta didik, apapun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta 

kemampuan prasyaratnya sebaiknya jelas dan rinci.  Penjelasan juga 

menyangkut triwulan, semester atau program pendidikan dan pelatihan 

yang diikuti. 
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B =  Behavior 

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran.  Perilaku belajar 

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaaan kata kerja.  Kata 

kerja yang digunakan biasanya kata kerja yang terukurdan dapat diamati. 

C =  Conditions 

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pebelajar dapat 

belajar dengan baik.  Penggunaan media dan metode serta sumber belajar 

menjadi bagian dari kondisi belajar.  Kondisi ini sebenarnya menunjuk 

pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses 

belajar mengajar berlangsung. 

D =  Degree 

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa 

pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil.  Kriteria ini 

dapat dinyatakan dalam persentase benar (%), menggunakan kata-kata 

seperti tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan 

tertentuyang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi. 

 

3.  Olah isi atau mata pelajaran 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah: 

a. Ragam pengetahuan 

Pengetahuan atau topik terkait dikategorikan berdasarkan karakteristiknya.  

Sebagai contoh, ragam prosedur dapat disajikan dengan menggunakan 

metode demonstrasi.  Jika metode demonstrasi tidak dapat diterapkan, 
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maka alternatif penyajiannya adalah memutarkan program video yang 

berisi tentang topik yang sama. 

b. Sifat pengetahuan 

Pengetahuan yang menjadi prasyarat disampaikan terlebih dahulu kepada 

peserta didik.  Untuk itu, pengetahuan prasyarat harus benar-benar sudah 

dikuasai sebelum peserta didik menerima pengetahuan selanjutnya. 

c. Alternatif penyajian 

KBM adalah salah satu model pembelajaran. Jika KBM mengalami 

kendala, maka pikirkan salah satu alternatif penyajian. Dalam hal ini 

pengajar dapat mengembangkan paket belajar atau modul dengan topik 

terkait. 

 

1. Gunakan Media, Sumber Belajar, dan Metode yang Sesuai 

a. Memilik format media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

pokok bahasan atau topik 

 

Media pembelajaran adalah media yang dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran atau mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang.  

Perana media pembelajaran diantaranya: 

1) Pengaturan pengajar  

2) Pengaturan peserta didik 

3) Belajar jarak jauh 

 

Media pembelajaran sering dikaitkan dengan sumber belajar. Hal ini 

terlihat dari kategorisasi media pembelajaran yang tercakup dalam 

rumusan sumber belajar, seperti yang diusulkan organisasi tertua teknologi 

pendidikan EACT yaitu: 
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1) Sumber belajar: orang, peralatan, teknologi, dan bahan ajar untuk 

membantu peserta didik. 

2) Sumber belajar: ICT, sumber yang terdapat di masyarakat seperti 

perpustakaan, museum, kebun binatang, dan pakar 

3) Sumber belajar: media digital seperti CD Room, Website, Webquests, 

dan EPSS (Elektronic, performance, support systems) 

4) Sumber belajar: media analog seperti buku dan bahan cetak, rekaman 

video, dan media audio visual tradisional. 

b. Menentukan metode yang tepat 

 

Metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dipilih dan diterapkan 

seiring dengan pemanfaatan media dan sumber belajar.  Selain itu metode 

sering dterapkan secara kombinasi sehingga keterbatasan satu metode dapat 

diatasi dengan metode yang lainnya.  Metode yang dianggap inovatif terhadap 

perkembangan kemampuan kognitif yang dianjurkan untuk digunakan adalah: 

1) Belajar berbasis masalah 

2) Belajar proyek 

3) belajar kolaboratif 

 

2. Renungkan Sejenak 

a.  Refleksi diri 

Refleksi diri adalah upaya pengajar yang mendesain sendiri KBM-nya 

untuk melakukan perbaikan atas apa yang telah dikerjakan.  Perbaikan ini 

berdasarkan masukan dari peserta didik dan mitra pengajar lainnya. 
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b. Diskusi dengan mitra pengajar 

Setiap pengajar mempunyai pengalaman yang berbeda dengan pengajar 

lainnya.  diskusi sangat dianjurkan agar masing-masing pengajar dapat 

memberi masukan kepada mitra pengajar lain berkaitan dengan desain, 

atau KBM. 

c. Mengkaji ulang dan menyiapkan bahan ajar serta lingkungan 

Sebelum memutuskan bahan ajar yang akan digunakan, terlebih dahulu 

mengkaji bahan ajar tersebut.  Kemudian menyiapkan bahan ajar yang 

akan digunakan agar bahan ajar sudah tersedia pada waktu pembahasan 

topik pelajaran.  Selanjutnya menyiapkan ruangan yang akan digunakan. 

 

3. Atur Kegiatan Peserta Didik 

Untuk mempermudah pengelolaan kegiatan peserta didik, buatlah jadwal 

bersama-sama dengan peserta didik.  Libatkan mereka dalam pengelolaan.  

Keterlibatan ini akan memupuk rasa tanggung jawab peserta didik akan 

keberhasilan mereka sendiri. 

 

4. Menilai dan Memperbaiki 

a.  Hasil belajar 

Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas 

materi yang diberikan.  Penilaian dapat bersifat kognitif, dalam bentuk 

pertanyaan yang harus mereka jawab atau mereka harus melakukan 

sesuatu hal. 

 



35 

 

 

b. Penilaian portofolio 

Portofolio dianggap penilaian yang asli karena tidak hanya guru saja yang 

menilai proses belajar, tetapi pebelajar berkesempatan menilai proses 

belajarnya.  Penilaian diri dan upaya perbaikan proses belajar dicantumkan 

dalam portofolio.   

c. Penilaian KBM 

Tujuan penilaian ini adalah untuk meningkatkan mutu KBM.  Penilaian 

KBM dapat diterapkan terhadap seluruh komponen yang ada seperti media 

dan sumber belajar, metode, bahan ajar, dan penyajian guru.  Penilaian 

merupakan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan KBM selanjutnya 

atau digunakan untuk menentukan program pengayaan yang sesuai.  

 

   Terdapat beberapa manfaat Model ASSURE yaitu: 

1. Sederhana, relatif mudah untuk diterapkan 

2. Dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar 

3. Komponen KBM lengkap 

4. Peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM 

(Prawira Dilaga, 2008: 48) 

 

2.1.3 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

 

2.1.3.1  Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

 

Menurut Vygotsky (dalam Ali, 2007: 165), belajar dapat membangkitkan prose 

mental tersimpan yang hanya bias dioperasikan manakala seseorang berinteraksi 
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dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan sesame teman.  Vygotsky juga 

menjelaskan bahwa proses belajar terjadi pada dua tahap, yaitu tahap pertama 

terjadi pada saat berkolaborasi dengan orang lain, dan tahap berikutnya dilakukan 

secara individual yang di dalamnya terjadi proses internalisasi. Selama proses 

interaksi terjadi baik antara guru dengan siswa, maupun antar siswa, dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam saling menghargai, menguji kebenaran 

pernyataan fihak lain, bernegosiasi, dan saling mengadopsi pendapat yang 

berkembang. Vygotsky juga mengatakan, bahwa belajar dapat membangkitkan 

berbagai proses mental tersimpan yang hanya bisa dioperasikan manakala 

seseorang berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan sesama 

teman.   

  

Pembelajaran kooperatif dapat digunakan secara efektif pada setiap tingkatan 

kelas, untuk mengajarkan berbagai materi mulai dari menghitung, membaca, 

menulis, keterampilan dasar sampai pemecahan masalah.  Dalam pembelajaran 

kooperatif siswa dapat mencapai hasil belajar secara maksimal, sehingga 

mempunyai kesempatan yang sama antar anggota kelompok untuk sukses dalam 

belajar (Slavin, 2005: 5). 

 

Selanjutnya Lie Anita (2003:12) mengemukakan, pembelajaran kooperatif 

merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur yang disebut 

dengan sistem.  
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Lebih lanjut  Robert E. Slavin (2005:4) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Rusman (2011:20) bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran siswa melalui belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. 

 

Dari beberapa definisi pembelajaran kooperatif di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah bekerja sama dalam satu kelompok dengan tugas 

terstruktur dan keberhasilan yang akan diraih ditentukan oleh semua usaha 

anggota kelompok untuk mencapai kepentingan bersama. 

 

2.1.3.2. Strategi Pendekatan Kooperatif 

 

Terdapat empat unsur dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu adanya peserta 

dalam kelompok, adanya aturan dalam kelompok, adanya upaya belajar setiap 

anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. 

 

Menurut Slavin (2005:26) salah satu strategi dari model  pembelajaran kelompok 

adalah strategi pembelajaran dengan pendekatan kooperatif (Cooperative 

Learning). Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran 
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kelompok yang dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Menurut Slavin 

(2005:28)  ada dua alasan penggunaan Cooperative Learning, yaitu: 

1. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran 

dengan pendekatan kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan 

harga diri. 

2. Pembelajaran dengan pendekatan kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan 

siswa dalam belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan 

pengetahuan denga keterampilan. Dari alasan tersebut, pembelajaran dengan 

pendekatan kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan. 

 

Strategi pembelajaran dengan pendekatan kooperatif mempunyai dua komponen, 

yaitu : komponen tugas kooperatif (cooperative task) dan komponen struktur 

intensif  kooperatif (cooperative incentive structure).  Tugas kooperatif berkaitan 

dengan hal yang menyebabkan anggota bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, sedangkan stuktur intensif kooperatif merupakan sesuatu yang 

membangkitkan motivasi individu untuk bekerjasama mencapai tujuan kelompok. 

Struktur intensif dianggap sebagai keunikan dari pembelajaran kooperatif, karena 

melalui struktur intensif setiap anggota kelompok bekerja keras untuk belajar, 

mendorong dan memotivasi anggota lain untuk menguasai materi pelajaran 

sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dalam 

strategi pembelajaran kooperatif sangat berperan khususnya bagi siswa yang 

berprestasi rendah, karena dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif 

tersebut,  siswa yang prestasinya rendah akan termotivasi dan sikap positif pada 

diri siswa akan cenderung meningkat dengan adanya belajar kelompok akan 

mempengaruhi prestasi siswa menjadi lebih baik. 

 

2.1.3.3  Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions      

           (STAD) 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang pada proses pembelajarannya menggunakan kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota pada masing-masing kelompok terdiri dari 4 – 5 orang siswa 

secara heterogen, dengan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, tes, 

dan penghargaan kelompok. 

 

Menurut Slavin (dalam Trianto,2009; 68), pada STAD siswa ditempatkan dalam 

tim belajar beranggotakan 4 – 5 orang yang merupakan campuran antara tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa 

bekerja dalam tim mereka memastikan bahwa seluruh anggota tim telah mengusai 

pelajaran tersebut. Kemudian seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, 

pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan saling membantu. 

  

STAD  merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang sekarang sangat 

popular digunakan di sekolah-sekolah.  Slavin (2005: 279) menjelaskan bahwa 
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pada intinya terdapat tiga komponen mendasar dalam belejar koopertif tipe STAD 

yaitu (1)  group goal yaitu bekerja sama dalam kelompok dan membantu satu 

sama lain dalam mencapai tujuan belajar , (2) individual accountability yaitu 

setiap anggota kelompok diharapkan melakukan aktivitas belajar bersama 

sehingga mengusai dan memamahi isi materi, dan (3)  aqual opportunity for 

success yaitu setiap anggota pada kelompok mempunyai kesempatan yang 

dicapainya. 

 

Menurut Hanafiah (2009:44) STAD adalah pembelajaran dalam kelompok kecil.  

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah: 

1. Peserta didik diberikan tes awal dan diperoleh skor awal 

2. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil 4-5 orang secara hiterogen 

menurut prestasi, jenis kelamin, ras, dan suku 

3. Guru  menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik 

4. Guru menyajikan bahan pelajaran dan peserta didik bekerja dalam tim 

5. Guru membimbing kelompok peserta didik 

6. Peserta didik diberi tes tentang materi yang telah diajarkan 

7. Guru memberikan penghargaan 

Terdapat enam fase utama pembelajaran kooperatif tipe STAD, pembelajaran 

diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran disertai dengan 

memotivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh.  Fase ini diikuti dengan 

penyampaian informasi dengan lisan atau dalam bentuk bacaan.  Selanjutnya 

siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok belajarnya,  fase berikutnya 
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bimbingan guru pada saat siswa bekerja sama menyelesaikan tugas secara 

berkelompok.  Selanjutnya fase terakhir meliputi presentasi akhir kerja kelompok 

dari materi yang telah dipelajari dan memberikan penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok atau individu.  Keenam fase pembelajaran kooperatif oleh Arends 

(dalam Ibrahim, 2000:10) adalah seperti yang terlihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2.1  Fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Fase 

ke 

Indikator Tingkah Laku Guru Tingkah Laku 

Siswa 

1 Menyampaikan 

tujuan  dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

belajar siswa 

Menyimak 

penjelasan guru 

2 Manyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi 

atau lewat bahan bacaan 

Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana cara membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Membentuk 

kelompok yang 

telah ditentukan 

4 Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar  

Guru membimbing kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas 

Mengerjakan 

LKS 

5 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Mempresentasik

an hasil belajar 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai upaya atas hasil belajar 

individu maupun kelompok  

 

 

Secara teknis pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dijelaskan oleh 

Ibrahim (2000:20) sebagai berikut. 

Guru yang menggunakan STAD mengacu pada belajar kelompok siswa 

menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan 

menggunakan presentasi verbal atau teks.  Siswa dalam satu kelas dibagi 

menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang.  Setiap kelompok haruslah 
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heterogen terdiri dari laki perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa STAD adalah jenis 

pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil yang harus diawali dari pemberian 

materi baru, selajutnya penyelesaian tugas pendalaman materi, dan dilanjutkan 

dengan diskusi antar kelompok.  Kelompok yang mengajukan pertanyaan diberi 

pont sesuai dengan mutu pertanyaannya.  Selanjutnya Slavin (2005:288) 

menyatakan bahwa STAD merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang 

efektif dan berikut ini diuraikan bagaimana pelaksanaannya dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

1)  Pembelajaran 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian materi ajar 

di kelas.  Penyajian materi menyangkut pembukaan, pengembangan, dan latihan 

terbimbing dari keseluruhan materi yang diajarkan. 

2)  Belajar kelompok 

Tugas anggota kelompok dalam belajar kelompok adalah menguasai materi yang 

diberikan dalam pembelajaran dan membantu teman satu kelompok untuk 

menguasai materi tersebut.  Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan 

untuk melatih keterampilan serta untuk mengevaluasi diri mereka dan teman satu 

kelompok.  Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran kooperatif, guru 

perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara seksama.  Guru harus melakukan 

hal-hal sebagai berikut: (1)meminta anggota kelompok memondahkan 

bangku/meja mereka bersama-sama dan pindah ke meja kelompok, (2)  memilih 
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nama kelompok, dan (3) kelompok manapun yang tidak dapat menyepakati nama 

kelompok pada saat itu boleh memilih kemudian, (4) membagikan lembar 

kegiatan/tugas.  Selanjutnya menyerahkan kepada siswa untuk bekerja sama 

dalam pasangan kelompok.  Dalam mengerjakan soal masing-masing siswa harus 

mengerjakan soal sendirian dan kemudian dicocokkan dengan temannya.  Jika da 

yang tidak dapat mengerjakan, teman sekelompoknya bertanggung jawab 

menjelaskannya.  Guru perlu memperhatikan hal sebagai berikut: (1)  menekankan 

pada siswa bahwa mereka belum selesai belajar sampai mereka yakin teman-

teman satu kelompok semua memahami, (2)  memastikan siswa mengerti bahw 

lembar kegiatan tersebut untuk belajar tidak hanya untuk diisi dan diserahkan, (3)  

mengingatkan siswa bahwa jika mereka mempunyai pertanyaan, mereka 

seharusnya menanyakan kepada teman-teman sekelompok sebelum bertanya 

kepada guru.   

3) Tes/Kuis 

Tes/kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri yang bertujuan untuk menunjukkan 

apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok.  Hasil kuis 

digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai 

perkembangan kelompok. 

4) Penghargaan kelompok 

Hal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menghitung nilai kelompok dan 

nilai perkembangan individu serta memberikan penghargaan kelompok.  

Pemberian penghargaan berdasarkan pada rata-rata nilai perkembangan individu 

dalam kelompoknya. 
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2.1.3.4  Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

 

Menurut  Slavin (dalam Trianto, 2009; 74), dalam belajar kooperatif tipe Jigsaw 

secara umum siswa dikelompokkan secara heterogen dalam kemampuan. Siswa 

diberi materi yang baru atau pendalaman dari materi sebelumnya untuk dipelajari. 

Masing-masing anggota kelompok secara acak ditugaskan untuk menjai ahli 

(expert) pada suatu aspek tertentu dari materi tersebut.  Setelah membaca dan 

mempelajari materi, ”ahli” dari kelompok berbeda berkumpul untuk 

mendiskusikan topik yang sama dari kelompok lain sampai mereka menjadi ”ahli” 

di konsep yang ia pelajari. Kemudian kembali ke kelompok semula untuk 

mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman sekelompoknya. Terakhir 

diberikan tes atau assessment yang lain pada semua topik yang diberikan. 

 

Selanjutnya Silberman (2006:157) menyatakan bahwa pembelajaran Jigsaw 

berupa pola mengajar teman sebaya dengan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mempelajari suatu materi dengan baik dan pada waktu yang sama ia 

menjadi nara sumber bagi yang lain. 

 

Teknik mengajar tipe Jigsaw dikembangkan oleh Aronson sebagai metode 

pembelajaran kooperatif.  Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, 

menulis, mendengarkan, dan berbicara.  Pendekatan ini bisa digunakan dalam 

beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

kimia, agama, dan bahasa.  Teknik ini cocok untuk semua kelas/tingkatan (Lie, 

2003:68). 
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Lebih lanjut Lie (2003:68) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw merupakan pemebelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen dan bekerja sama, 

saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan materi 

pelejaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada 

kelompok lain.  Pada pembelajaran ini siswa diminta untuk membaca suatu materi 

dan diberi lembar ahli (expert sheet) yang memuat topik-topik berbeda untuk tiap 

tim yang harus dipeajari.  Apabila siswa telah selesai membaca, selanjutnya dari 

tim berbeda dengan topik yang sama berkumpul dalam kelompok ahli (expert 

group) untuk mendiskusikan topik mereka.  Selanjutnya ahli-ahli ini kembali ke 

tim masing-masing untuk mengajarkan kepada anggota yang lain dalam satu tim.  

Pada akhirnya siswa mengerjakan kuis yang mencakup semua topik dan skor yang 

diproleh menjadi skor tim (Wijayanti, 2002:66). 

 

Menurut Slavin (2005:126) mengemukakan bahwa “Jigsaw is one of the most 

flexible of the cooperative learning methods several modification”.  Pernyataan 

tersebut diartikan bahwa Jigsaw adalah salah satu metode cooperative learning 

yang lebih luwes dengan melalui beberapa penyempurnaan dengan karakter yang 

lain.  Selanjutnya Slavin (2005:71) mengemukakan bahwa rencana pembelajaran 

kooperatif Jigsaw dapat diatur sebagai berikut: 

a. Membaca: siswa memperoleh materi dan membaca materi untuk 

mendapatkan informasi. 

b. Diskusi kelompok ahli: siswa dengan materi yang sama bertemu untuk 

mendiskusikan materi tersebut. 

c. Diskusi kelompok asal: kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya untuk 

menjelaskan materi tersebut pada kelompokknya. 

d. Kuis: siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua materi. 
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e. Penghargaan kelompok: perhitungan skor kelompok dan menentukan 

penghargaan kelompok. 

 

Sintaks (langkah-langkah) pembelajaran dengan tipe Jigsaw menurut Riyanto 

(2010: 271) sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Sintaks Pembelajaran Tipe Jigsaw 

Fase – Fase. Aktivitas 

Fase 1  

Pembentukan kelompok asal 

Guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok belajar. Setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang siswa 

(kelompok asal) 

Fase 2  

Pembagian materi 

Guru memberikan materi yang berbeda 

kepada siswa dalam kelompok asal 

Fase 3  

Persiapan diskusi kelompok 

ahli 

Semua kelompok mempelajari materi 

ajar yang telah diberikan oleh guru.  

Fase 4  

Diskusi kelompok ahli 

Anggota dari tim yang berbeda yang 

telah mempelajari bagian/sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru 

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan 

sub bab mereka 

Fase 5  

Kembali ke kelompok asal 

Anggota kelompok ahli kembali ke 

kelompok asal masing-masing (home 

teams) untuk menjelaskan kepada 

teman dalam kelompoknya. 

Fase 6  

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar siswa 

secara individual.  

Fase 7  

Penutup 

Guru memberikan tugas di rumah 

          

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam  Jigsaw  adalah : 

1) Meggunakan strategi tutor sebaya. 

2) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok asal (home) dan  kelompok ahli 

3) Dalam kelompok ahli peserta didik belajar secara kooperatif menuntaskan  

      topik yang sama sampai mereka menjadi ahli 
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4) Dalam kelompok asal setiap siswa saling mengajarkan keahlian masing-  

      masing (Riyanto, 2010: 271).   

 

Pelaksanaan Jigsaw dapat digambarkan pada bagan berikut: 

 

                                                

 

 

    

 

 

 

 

 

Keterangan :  A = Klasikal 

  B = Kelompok Asal 

            C = Kelompok Ahli.  (Riyanto, 2010:272) 

 Gambar 2.1: Bagan Pelaksanaan Jigsaw 

Kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

1. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi 

2. Siswa terbiasa bekerja sendiri maupun kelompok 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemikiranya   

4. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami pengetahuan yang sulit 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC ABC ABC 

AAA 

 

 

ABC 

 

 

ABC 

 

 

ABC 

 

 

BBB 

 

 

CCC 

 

 

A 

B 

C 

B 
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5. Meningkatkan kemampuan berinterksi sosial 

6. Meningkatkan percaya diri untuk mengemukakan pendapat  

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

1. Memerlukan persiapan yang lebih lama dan lebih kompleks misalnya  seperti 

penyusunan kelompok asal dan kelompok ahli yang tempat duduknya nanti 

akan berpindah. 

2. Memerlukan dana yang lebih besar untuk mempersiapkan perangkat 

pembelajaran (Abdul Azis . 2010). 

Pada akhir pembelajaran tipe Jigsaw siswa diberi tes/kuis secara individu yang 

mencakup materi yang telah dibahas.  Kemudian hasil tes tersebut diberi poin 

peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor terdahulu (skor dasar 

dengan skor hasil), dengan tujuan untuk meyakinkan siswa dapat memberikan 

poin maksimal pada kelompoknya. 

 

2.1.4. Pembelajaran Matematika 

 

a)  Hakekat Matematika 

 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti 

belajar atau hal yang dipelajari.  Sedangkan dalam bahasa Belanda, matematika 

disebut wiskunde atau ilmu pasti.  Ciri utama matematika adalah penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai 

akibat  logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar konsep atau 

pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 
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Menurut Suryasumantri (dalam Markaban, 2006:43) menyatakan bahwa 

matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari 

pernyataaan yang ingin dissampaikan.  Lambang matematika bersifat artificial 

yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberkan padanya.  Tanpa makna 

yang diberikan itu, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang 

mati. 

 

Ada pendapat lima ahli tentang pengertian matematika (dalam Suherman, 2001: 

16), sebagai berikut: 

a. Berdasarkan etimologis (Elea Tingging). Perkataan matematika 

berarti“ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan penalaran”. 

b. Ruseffendi: matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia 

yangberhubungan dengan ide, proses dan penalaran. 

c. Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika adalah pola 

berfikir,pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu 

adalahbahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 

cermat,jelas dan akurat, representasinnya dengan simbul dan padat, lebih 

berupabahasa simbul mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

d. Reys dkk., mengatakan bahwa matematika adalah telaan tentang pola 

danhubungan, suatu jalan atau pola berfikir, suatu seni, suatu bahasa 

dansuatu alat. 

e. Kline mengatakan bahwa matematika itu bukanlah 

pengetahuanmenyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi 
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adanyamatematika itu terutama untuk membantu manusia dalam 

memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam. 

 

Fungsi matematika menurut Erman Suherman dkk., (2001: 56), 

sebagai berikut: 

1. Alat 

Siswa diberi pengalaman sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan suatu informasi. 

2. Pola pikir 

Belajar matematika bagi para siswa dapat membentuk pola pikir 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan 

di antara pengertian-pengertian itu. 

3. Ilmu atau pengetahuan. 

Matematika selalu mencari kebenaran, bersedia meralat kebenaran yang 

sementara diterima. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu 

ilmu terstruktur yang berkenaan dengan ide-ide, hubungan hubungan yang 

berkaitan dengan konsep-konsep abstrak yang terorganisir secara sistematis dan 

logis. Dalam belajar matematika siswa dilatih berfikir secara logis, kritis, dan 

inovatif. 
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b) Pembelajaran Matematika 

 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan 

pengajar/instruktur dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

pencapaian tujuan belajar tertentu (Hamzah B.Uno, 2007: 54).Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru 

dan tenaga lainnya. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, 

fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri 

dari ruang kelas, perlengkapan audio visual dan komputer. Prosedur meliputi, 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan lain 

sebagainya (Hamalik, 2008: 57). 

 

Djamarah (2002: 40-41) menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

mempunyai ciri-ciri, yakni: (1) memiliki  tujuan, (2) ada suatu prosedur yang 

direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, (3) terdapat 

satu pengajaran materi yang khusus, (4) ditandai dengan aktivitas siswa sebagai 

pusat pembelajaran, (5) guru berperan sebagai pembimbing, (6) membutuhkan 

suatu kedisiplinan,  (7) ada batas waktu, dan (8) melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran.  Depdiknas (2003: 416-417) menyatakan bahwa pembelajaran 

matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien,dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam memelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

siswa dengan sumber belajar yang sengaja dirancang oleh guru agar siswa dapat 

memperoleh pengetahuan atau ilmu, ketrampilan, serta perubahan sikap dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran 

matematika merupakan interaksi siswa dengan sumber belajar yang sengaja 

dirancang oleh guru agar siswa mendapatkan  pengalaman, ketrampilan serta 

pengetahuan matematika dalam rangka  mencapai tujuan pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran guru berperan sebagai perencana, pelaksana dan 

penilai pembelajaran. 
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Agar pembelajaran matematika dapat memenuhi tuntutan inovasi pendidikan pada 

umumnya, Ebbut dan Straker (dalam Depdiknas, 2004:116) mendifinisikan 

matematika sekolah sebagai berikut: 

1. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan 

Implikasi pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1)  memberi 

kesempatan siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan 

pola-pola untuk menentukan hubungan, (2)  member kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan percobaaan dengan berbagai cara, (3)  mendorong 

siswa untuk menemukan adanya urutan, perbedaan, perbandingan, 

pengelompokan, dan sebagainya, (4)  mendorong siswa menarik 

kesimpulan umum, (5) membantu siswa memahami den menemukan 

hubungan antar pengertian satu dengan yang lainnya. 

2. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan 

Impliasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1) mendorong 

inisiatif dan memberikan kesempatan berfikir berbeda, (2)  mensorong 

rasa ingin tahu, keinginan  bertanya, kemampuan menyanggah, dan 

kemampuan memperkirkan, (3)  menghargai penemuan yang di luar 

perkiraan sebagai hal yang bermanfaat daripada menganggapnya sebagai 

kesalahan, (4)  mendorong siswa menemukan struktur dan desain 

matematika, (5)  mendorong siswa  menghargai penemuan siswa yang 

lainnya, (6) mendorong siswa berfikir refeksif, (7) tidak  menyarankan 

hanya menggunakan satu metode saja. 
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3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah (problem solving) 

Implikasi dari padangan ini terhadp pembelajaran adalah (1)  menyediakan 

lingkungan pembelajaran matematika yang merangsang timbulnya 

persoalan matematika, (2)  membantu siswa memecahkan persoalan 

matematika menggunakan caranya sendiri, (3)  membantu siswa 

mengetahui informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan 

matematika, (4)mendorong siswa untuk berfikir logis, konsisten, 

sistematis, dan mengembangkan system dokumentasi/catatan, (5)  

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk memecahkan 

persoalan, (6)  membantu siswa mengetahui bagaimana dan kapan 

menggunakan berbagai alat peraga/media pendidikan seperti jangka, 

kalkulator, dan sebagainya. 

4. Matematika sebagai alat berkomunikasi 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1)  

mendorong siswa mengenai sifat matematika, (2) mendorong siswa 

membuat contoh sifat matematika, (3)  mendorong siswa menjelaskan sifat 

matematika, (4)  mendorong siswa membicarakan persoalan matematika, 

(5)  mendorong siswa membaca dan menulis matematika, (6)  menghargai 

bahasa ibu siswa dalam membicarakan matematika. 

 

Dengan demikian untuk berhasilnya pembelajaran matematika, pertimbangan-

pertimbangan tentang bagaimana siswa belajar merupakan langkah awal yang 

harus diperhatikan.  Dalam upaya untuk melakukan hal tersebut, diperlukan 

beberapa prinsip dasar yang merupakan implikasi dari teori belajar yang telah 
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dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut: (1)  siswa terlibat secara aktif.  Prinsip 

ini berlandaskan pada pandangan bahwa keterlibatan anak secara aktif dalam 

suatu aktivitas belajar memungkinkan mereka memperoleh pengalaman yang 

mendalam tentang bahan yang dipelajari, dan pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan pemahaman anak tentang bahan tersebut, (2)  memperhatikan 

pengetahuan awal siswa.  Sifat matematika yang merupakan suatu struktur yang 

terorganisir dengan baik, maka pengetahuan prasyarat siswa merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika, (3)  

mengembangkan kemampuan komunikasi siswa.  Beberapa hal yang bias 

dilakukan antara lain adalah memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 

menjelaskan dan mengargumentasi secara lisan atau tertulis, mengajukan dan 

menjawab pertanyaan, dan berdiskusi baik dalam kelompok kecil maupun kelas, 

(4)  mengembangkan kemampuan metakognisi siswa.  Metakognisi adalah suatu 

istilah yang berkaitan dengan apa yang diketahui seseorang tentang individu yang 

belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya, mekognisi 

juga merupakan bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri secara 

optimal, dengan demikian maka siswa dimungkinkan mengembangkan 

kemampuannya secara optimal dalam belajar matematika, karena dalam setiap 

langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan “Apa yang saya 

kerjakan?”, “Mengapa saya mengerjakan ini?”, “Hal apa yang bias membantu 

saya menyelesaikan masalah ini?”, (5)  mengembangkan lingkungan belajar yang 

sesuai.  Lingkungan belajar hendaknya diciptakan sesuai dengan kebutuhan siswa 
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dalam belajar.  Terciptanya lingkungan belajar yang baik dapat membantu siswa 

dalam mencapai perkembangan potensialnya.  

 

2.1.5. Motivasi Berprestasi 

 

a.  Pengertian Motivasi 

 

Menurut Sardiman (2011:73), motivasi berawal dari kata motif yang dapat 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 

subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Dengan demikian motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif, motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan dirasakan sangat mendesak. 

 

Isbandi Rukminto Adi (dalam Uno, 2006: 3) menyatakan bahwa Istilah motivasi 

barasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam 

diri individu, yang menyebabkn individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif 

tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 

lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu 

tingkah laku tertentu. 

 

Dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 
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1) Motif intrinsik, yaitu motif yang timbulnya tidak memerlukan rangsangan 

dari luar karena memang telah ada dalam diriindividu sendiri, yaitu sesuai 

atau sejalan dengan kebutuhannya. 

2) Motif ekstrinsik, yaitu motif yang timbul karena adanya rangsangan dari 

luar individu. 

Motivasi yang terkait dengan pemaknaan dan peranan kognisi lebih merupakan 

motivasi intrinstik, seperti minat dan keingintahuan.  Menurut Uno (2006: 4), 

beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik untuk menimbulkan motif ekstrinsik 

pada anak didiknya antara lain: 

1) Pendidik  memperlakukan anak didiknya sebagai manusia yang berpribadi, 

menghargai pendapatnya, pikirannya, perasaannya, maupun keyakinannya. 

2) Pendidik menggunakan berbagai metode dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikannya. 

3) Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada 

anak didiknya, dan membantu apabila mengalami kesulitan, baik yang 

bersifat pribadi maupun akademis. 

4) Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan bidang 

studi atau materi yang diajarkan kepada peserta didiknya 

5) Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat pengabdian kepada 

profesinya sebagai pendidik. 

Dari berbagai teori tentang motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat 

berbagai teori motivasi yang berbeda satu sama lain. Ada teori motivasi yang 
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bertitik tolak pada dorongan dan pencapaian kepuasan, ada pula yang bertitik 

tolak pada asas kebutuhan.  

 

Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan bahwa kebutuhan 

manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri mnusia. Kebutuhan terebut 

mencakup kebutuhan fisiologis (sandang, pangan), kebutuhan rasa aman (bebas 

bahaya), kebutuhan kasih sayang, aktualiasi diri, penghargaan atau penghormatan, 

rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman dan tenteram merupakan 

kebutuhan fisiologis yang mendasar. 

 

Dalam dunia pendidikan, teori Maslow ini diterapkan dengan cara memenuhi 

kebutuhan peserta didik, agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan 

sebaik mungkin. Profesionalisme dan kematangan pendidik dalam melaksanakan 

tugas sangat diperlukan dalam rangka memahami keadaan peserta didik secara 

perorangan, memelihara suasana belajar yang baik, keberadaan pesrta didik (rasa 

aman dalam belajar, kesiapan belajar, bebas dari rasa cemas), dan memperhatikan 

lingkungan belajar. 

 

b. Motivasi Berprestasi 

 

Menurut  McClelland (dalamUno, 2006; 46) menekankan pentingnya kebutuhan 

berprestasi. Ia menandai tiga motivasi utama, yaitu: (1) penggabungan, (2) 

kekuatan, (3) prestasi. Orang-orang belajar cepat dan lebih baik apabila mereka 

sangat termotivasi untuk mencapai sasaran mereka. Motivasi berprestasi, baik 
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internal maupun eksternal, merupakan daya penggerak bagi seseorang dalam 

usaha mencapai prestasi atau hasil kerja yang diinginkan.  

 

Dalam proses pembelajaran, seorang anak yang memiliki motivasi untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal adalah anak yang memiliki motivasi 

untuk  berprestasi, sehingga ia akan berusaha untuk belajar degan baik dan tekun, 

dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian, motivasi 

berprestasi dalam pembelajaran erat kaitannya dengan motivasi belajar. 

 

Motivasi berprestasi dan motivasi belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi.  Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil atau berprestasi dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan, dan cita-cita. Sedangkan faktor ekstinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga sesorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut,  Uno (2006: 23) mengemukakan bahwa motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar 

pada keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
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3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang dapat belajar dengan baik 

Kemudian Uno (2006: 27) juga menyatakan bahwa ada beberapa peranan penting 

dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain dalam: 

1) Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar 

2) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai 

3) Menetukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar 

4) Menentukan ketekunan belajar. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. . Dalam kegiatan 

pembelajaran, peran motivasi sangat diperlukan karena dapat mengarahkan dan 

memelihara ketekunan siswa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan 

metode yang tepat sehingga menambah motivasi belajar siswa khususnya 

matematika. Saat proses pembelajaran, motivasi intinsik lebih menguntungkan 

karena biasanya dapat bertahan lama, sedangkan motivasi ekstrinsik dapat 

memberikan penguatan-penguatan, maka motivasi yang semula bersifat ekstinsik 

lambat laun akan berubah menjadi motivasi intinsik. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sardiman (2011:84), hasil belajar akan menjadi optimal kalau 
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ada motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan akan semakin berhasil pula 

pelajaran itu. Jadi motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa.  

 

McClelland (dalam Uno, 2006) mengemukakan beberapa ciri individu yang 

memiliki motivasi berprestasi, yaitu :  

a. Pemilihan tingkat kesulitan tugas  

Individu dengan motivasi berprestasi kuat cenderung memilih tugas dengan 

tingkat kesulitan menengah (moderate task difficulty), sementara individu dengan 

motivasi berprestasi lemah cenderung memilih tugas dengan tingkat kesulitan 

yang sangat tinggi atau rendah. Banyak studi empiris menunjukkan bahwa subjek 

dengan kebutuhan berprestasi tinggi lebih memilih tugas dengan tingkat kesulitan 

menengah, karena individu berkesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu 

melakukan sesuatu dengan lebih baik.  

 

b. Ketahanan atau ketekunan (persistence) dalam mengerjakan tugas  

Individu dengan motivasi berprestasi kuat akan lebih bertahan atau tekun dalam 

mengerjakan berbagai tugas, tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan 

dan cenderung untuk terus mencoba menyelesaikan tugas, sementara individu 

dengan motivasi berprestasi lemah cenderung memiliki ketekunan yang rendah. 

Ketekunan individu dengan motivasi berprestasi lemah terbatas pada rasa takut 

akan kegagalan dan menghindari tugas dengan kesulitan menengah.  

 

c. Harapan terhadap umpan balik (feedback)  

Individu dengan motivasi berprestasi kuat selalu mengharapkan umpan balik 

(feedback) atau tugas yang sudah dilakukan, bersifat konkret atau nyata mengenai 
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seberapa baik hasil kerja yang telah dilakukan. Individu dengan motivasi 

berprestasi lemah tidak mengharapkan umpan balik atas tugas yang sudah 

dilakukan. Bagi individu dengan motivasi berprestasi kuat, umpan balik yang 

bersifat materi seperti uang, bukan merupakan pendorong untuk melakukan 

sesuatu dengan lebih baik, namun digunakan sebagai pengukur keberhasilan.  

 

d. Memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kinerjanya  

Individu dengan motivasi berprestasi kuat memiliki tanggung jawab pribadi atas 

pekerjaan yang dilakukan.  

 

e. Kemampuan dalam melakukan inovasi (innovativeness)  

Inovatif dapat diartikan mampu melakukan sesuatu lebih baik dengan cara 

berbeda dari biasanya. Individu dengan motivasi berprestasi kuat akan 

menyelesaikan tugas dengan lebih baik, menyelesaikan tugas dengan cara berbeda 

dari biasanya, menghindari hal-hal rutin, aktif mencari informasi untuk 

menemukan cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, serta cenderung 

menyukai hal-hal yang sifatnya menantang daripada individu yang memiliki 

motivasi berprestasi lemah.  

 

Selanjutnya Johnson dan Schwitzgebel & Kalb (dalam Djaali, 2001) menyatakan 

bahwa karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi kuat,  

yaitu : a. Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas 

hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan.  

b. Memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah 

dicapai atau terlalu besar risikonya. c. Mencari situasi atau pekerjaan di mana ia 
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memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau 

tidaknya hasil pekerjaaannya. d. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk 

mengungguli orang lain. e. Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi 

masa depan yang lebih baik. f. Tidak tergugah untuk sekadar mendapatkan uang, 

status, atau keuntungan lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut 

merupakan lambang prestasi, suatu ukuran keberhasilan.   

 

2.1.6  Prestasi Belajar  

 

Prestasi belajar merupakan suatu kemampuan internal (capability) peserta didik 

yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu 

melakukan sesuatu atau memberikan prestasi tertentu. Menurut  Hamalik (2001: 

43), prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada murid 

setelah dilaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam  

memperoleh prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, 

sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Slameto (2003: 2) 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.  

 

Sedangkan Hamalik (2008: 36) menyatakan belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning of difined as the 
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modification or strengthening of behavior trouh experiencing). Dalam kegiatan 

pembelajaran terjadi suatu proses usaha yang dilakukan seseorang umtuk 

memperoleh suatu perubahan. Pembelajaran sebagai hasil proses dituangkan 

dalambentuk seperti  perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan dan kemampuan daya reaksi belajarnya dan proses daya 

penerimaan dan lain-lain yang ada pada dirinya. Keberhasilan yang dicapai 

seseorang setelah adanya perubahan pengetahuan, pemahaman, maupun 

kemampuan setelah belajar menunjukkan sebuah prestasi yang telah dicapai. 

Prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.     

 

Pengetahuan yang diperoleh siswa melalui proses tindakan mental untuk 

memperoleh pengetahuan (kognitif) yang dikemukakan oleh Benyamin Bloom.  

Taksonomi Bloom mempunyai satu dimensi, sedangkan taksonomi revisi 

memiliki dua dimensi, yaitu proses kognitif dan pengetahuan.  Dimensi proses 

kognitif berisikan enam kategori yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, 

mengevaluasi, dan mencipta.  Sedangkan dimensi pengetahuan berisikan empat 

kategori yaitu factual, konseptual, procedural, dan metakognitif (Trihantoro, 

2010:6).    

 

Menurut Anderson (2001:63) dimensi proses kognitif merupakan proses berpikir 

dalam mengkonstruksikan pengetahuan meliputi: 

1. Mengingat (C1): merupakan proses perolehan pengetahuan yang relevan dari   

    memori jangka panjang. 
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2. Mengerti (C2): merupakan proses membangun makna dari informasi yang  

     diberikan melalui komunikasi lisan, tertulis dan gambar grafik. 

3. Menerapkan (C3): merupakan kemampuan menggunakan konsep atau  

    prosedur yang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari atau pemecahan  

    masalah. Kemampuan menerapkan berkaitan dengan pengetahuan prosedural  

    yang telah dijabarkan pada sub unit sebelumnya. 

4. Menganalisis (C4): merupakan kemampuan menguraikan suatu materi atau     

konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci. 

5. Mengevaluasi (C5): sebagai pembuatan keputusan berdasarkan kriteria dan 

standar yang telah ditetapkan. Kriteria yang sering digunakan adalah kriteria 

berdasarkan kualitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria tersebut berlaku untuk 

guru dan siswa. Proses kognitif pada mengevaluasi terdiri dari pengecekan dan 

peninjauan. 

6. Mengkreasi (C6): merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan 

mewujudkan suatu konsep ke dalam suatu produk. Siswa dikatakaan memiliki 

kemampuan proses kognitif mengkreasi jika siswa tersebut membuat suatu 

produk baru yang merupakan re-organisasi dari beberapa konsep. 

 

Prestasi belajar merupakan gambaran dari suatu penguasaan kemampuan para 

peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. Dick 

dan Reiser (dalam Sopah, 2000: 126) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan 

pembelajaran. 

 



66 

 

 

Pretasi dapat dikatakan sebagai hasil usaha. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa prestasi dapat diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah 

dilakukan. Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya kegiatan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa 

merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah 

pada proses belajar, seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-

tugas, menggambar, menghitung, mengukur, dapat menjawab pertanyaan guru 

dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. Prestasi belajar merupakan suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan 

bobot yang dicapainya. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti aktivitas pembelajaran 

sehingga memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Karena itu prestasi belajar matematika merupakan hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dalam 

selang waktu  tertentu untuk mencapai tujuan instruksional yang telah disusun 

sebelumnya setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Prestasi belajar 

ditunjukkan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pemberian tes prestasi 

belajar sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi dapat dikatakan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai murid dalam bidang studi 
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tertentu dengan menggunakan tes yang terstandar sebagai pengukuran 

keberhasilan belajar seseorang. 

 

Prestasi belajar merupakan bagian dari hasil belajar. Pembelajaran dikatakan 

berhasil jika tingkat pengetahuan siswa lebih baik dari hasil sebelumnya atau telah 

mencapai standar yang telah ditetapkan. Seorang belajar apabila ia dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukanya sebelum ia belajar, atau bila 

kelakuanya berubah, sehingga lain caranya menghadapi situasi dari pada 

sebelumnya itu. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses 

belajar meliputi perubahan tingkah laku secara menyeluruh baik dalam sikap, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

  

Prestasi belajar dapat diketahui berdasarkan evaluasi yang telah ditempuh oleh 

siswa.  Menurut Sudjana (2002:22) “Prestasi belajar adalah: kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.  Hasil yang diperoleh 

dari tes hasil belajar digambarkan dengan nilai (angka) untuk menentukan tingkat 

penguasaan materi yang telah diajarkan. 

 

Selanjutnya Sudjana (2002:122) mengemukakan“untuk mengetahui dan 

memperoleh ukuran dan hasil belajar siswa adalah dengan mengetahui garis-garis 

indikator sebagai petunjuk adanya prestasi tertentu dikaitkan dengan jenis prestasi 

yang hendak diungkapkan atau diukur”.  Oleh karena, itu indikator yang menjadi 

acuan diperlukan batasan minimal prestasi belajar agar mudah diukur. Batasan 

minimal prestasi belajar disebut Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 
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Penetapan KKM dilakukan oleh guru pada awal tahun pelajaran melalui proses 

penetapan KKM setiap indikator, Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi 

(SK) menjadi KKM pada mata pelajaran dengan mempertimbangkan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap KD yang harus 

dicapai oleh peserta didik. 

2. Tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa pada sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan 

pembelajaran pada masing-masing sekolah. 

 

Menurut Thorndike (dalam Djaali, 2001:20) mengemukkan bahwa siswa akan 

belajar lebih giat apabila mereka mengetahui bahwa di akhir program yang sedang 

ditempuh akan ada tes untuk mengetahui nilai dan prestasi mereka.  Alat ukur 

dapat berbentuk tes karangan atau tes obyektif untuk tujuan instruksional dalam 

kawasan kognitif.  Jadi jelas bahwa prestasi belajar digunakan untuk mengambil 

keputusan apakah seseorang berprestasi atau tidak dalam belajarnya.   

 

Selanjutnya Hamalik (2008:25) menyatakan assessment adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar (achievement) siswa 

sebagai prestasi dari suatu program instruksional. 

 

Prestasi belajar dapat diperoleh melalui tes.  Nurkencana (1996:25) mengatakan 

tes adalah cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang 
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harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga memprestasikan 

suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut.   

 

Selanjutnya Hamalik (2008:7) menyatakan bahwa dalam tes prestasi belajar yang 

hendak diukur adalah tingkat kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran 

yang telah diajarkan.  Tes dimaksud adalah tes kemampuan (power test).  Tes 

adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga 

menghasilkan nilai prestasi atau mengenai tingkah laku siswa, maka prestasi dan 

tingkah laku tersebut dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

atau tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi yang telah diberikan dan 

dapat pula menunjukkan kedudukan siswa dalam kelompoknya. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, dan sintesis dengan penekanan pada aspek pengetahuan, 

pemahaman, dan aplikasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 

 

2.1.7    Keterkaitan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan Jigsaw  dengan 

Teknologi Pendidikan 

  

 

a. Pengertian Teknologi Pendidikan 

 

Teknologi pendidikan dalam arti sempit bisa merupakan media pendidikan yaitu 

hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna, efisien 
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dan efektif. Sedangkan teknologi dalam arti luas menurut Association for 

Educational Communication and Technology (AECT) adalah proses yang 

kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan 

organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan 

evaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek 

belajar.  Dari pengertian teknologi pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa 

ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua faktor yang terkait dan terlibat 

dalam proses pendidikan. Association for Educational Communications 

Technology (AECT)  mendefinisikan “ teknologi pembelajaran adalah teori dan 

praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi 

tentang proses dan sumber untuk belajar.” Dari pengertian definisi inilah 

timbulnya kawasan teknologi pendidikan. 

b. Kawasan Teknologi Pendidikan 

 

Kawasan teknologi pendidikan  berlandaskan lima bidang garapan dari Teknologi 

Pembelajaran, yaitu : Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan 

Penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan (domain) dari bidang Teknologi 

Pembelajaran. Di bawah ini akan diuraikan kelima kawasan tersebut, dengan sub 

kategori dan konsep yang terkait : 

1. Kawasan Desain 

Kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan 

untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan Desain paling tidak meliputi 

empat cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu : (1) Desain Sistem 
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Pembelajaran; (2) Desain Pesan; (3) Strategi Pembelajaran; (4) Karakteristik 

Pembelajar. 

Desain Sistem Pembelajaran; yaitu prosedur yang terorganisasi, meliputi : 

langkah-langkah : (a) penganalisaan (proses perumusan apa yang akan dipelajari); 

(b) perancangan (proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya); (c) 

pengembangan (proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan 

pelajaran); (d) pelaksanaan/aplikasi (pemanfaatan bahan dan strategi) dan (e) 

penilaian (proses penentuan ketepatan pembelajaran). 

Desain Sistem Pembelajaran biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif 

yang menuntut kecermatan dan kemantapan. Agar dapat berfungsi sebagai alat 

untuk saling mengontrol, semua langkah –langkah tersebut harus tuntas. Dalam 

desain sistem pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab 

kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses. 

Desain Pesan; yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar 

terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima, dengan memperhatikan prinsip-

prinsip perhatian, persepsi,dan daya tangkap.  

Strategi Pembelajaran; yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan 

peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pelajaran. Teori tentang 

strategi pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen belajar/mengajar. 

Seorang desainer menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran 

sebagai prinsip teknologi pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi 
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pembelajaran bergantung pada situasi belajar, sifat materi dan jenis belajar yang 

dikehendaki. 

Karakteristik Pembelajar, yaitu segi-segi latar belakang pengalaman pembelajar 

yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Karaketeristik 

pembelajar mencakup keadaan sosio-psiko-fisik pembelajar. Secara psikologis, 

yang perlu mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar yaitu berkaitan 

dengan dengan kemampuannya (ability), baik yang bersifat potensial maupun 

kecakapan nyata  dan kepribadiannya, seperti, sikap, emosi, motivasi serta aspek-

aspek kepribadian lainnya. 

2. Kawasan Pengembangan 

Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk 

fisik, di dalamnya meliputi : (1) teknologi cetak; (2) teknologi audio-visual; (3) 

teknologi berbasis komputer; dan (4) teknologi terpadu. 

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Di dalam kawasan 

pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori 

yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajarannya . Pada 

dasarnya kawasan pengembangan terjadi karena : (1) pesan yang didorong oleh 

isi; (2) strategi pembelajaran yang didorong oleh teori; dan (3) Manifestasi fisik 

dari teknologi – perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran 

Teknologi Cetak; adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, 

seperti : buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan 
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mekanis atau photografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan 

pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa 

cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan 

teknologi komputer untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk 

“cetakan” guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam 

bentuk teknologi cetak. 

Teknologi Audio-Visual; merupakan cara memproduksi dan menyampaikan 

bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-

pesan audio dan visual. Pembelajaran audio-visual dapat dikenal dengan mudah 

karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. Peralatan 

audio-visual memungkinkan pemroyeksian gambar hidup, pemutaran kembali 

suara, dan penayangan visual yang beukuran besar. Pembelajaran audio-visual 

didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak 

selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. 

Teknologi Berbasis Komputer; merupakan cara-cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada 

mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan 

informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi 

komputer biasanya disebut “computer-based intruction (CBI)”, “computer assisted 

instruction (CAI”), atau “computer-managed instruction (CMI)”. 



74 

 

 

Teknologi Terpadu; merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan 

bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. 

Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi ini, khususnya dengan 

menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas 

pembelajar yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. 

3. Kawasan Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. 

Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara 

pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam 

pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan 

bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi 

dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, 

memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajar, serta memasukannya ke 

dalam prosedur oragnisasi yang berkelanjutan. 

Pemanfaatan Media; yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. 

Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan 

pada spesifikasi desain pembelajaran. Misalnya bagaimana suatu film 

diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar 

yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik 

pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan 

visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber 

belajar. 
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Difusi Inovasi adalah proses berkomunikasi malalui strategi yang terrencana 

dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah untuk 

terjadinya perubahan. Selama bertahun-tahun, kawasan pemanfaatan dipusatkan 

pada aktivitas guru dan ahli media yang membantu guru. Model  dan teori 

pemanfaatan dalam kawasan pemanfaatan cenderung terpusat pada perpektif 

pengguna. Akan tetapi, dengan diperkenalkannya konsep difusi inovasi pada akhir 

tahun 1960-an yang mengacu pada proses komunikasi dan melibatkan pengguna 

dalam mempermudah proses adopsi gagasan, perhatian kemudian berpaling ke 

perspektif penyelenggara. 

Implementasi dan Institusionalisasi; yaitu penggunaan bahan dan strategi 

pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya (bukan tersimulasikan). 

Sedangkan institusionalisasi penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi 

pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Begitu produk inovasi 

telah diadopsi, proses implementasi dan pemanfaatan dimulai. Untuk menilai 

pemanfaatan harus ada implementasi. Bidang implementasi dan institusionalisasi 

(pelembagaan) yang didasarkan pada penelitian, belum berkembang sebaik-

bidang-bidang yang lain. Tujuan dari implementasi dan institusionalisasi adalah 

menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Sedangkan 

tujuan dari institusionalisasi adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam 

struktur kehidupan organisasi. Keduanya tergantung pada perubahan individu 

maupun organisasi. 
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Kebijakan dan Regulasi; adalah aturan dan tindakan yang mempengaruhi difusi 

dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan pemerintah 

mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat 

oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya, hukum hak cipta yang dikenakan 

pada pengguna teknologi, baik untuk teknologi cetak, teknologi audio-visual, 

teknologi berbasis komputer, maupun terknologi terpadu. 

4. Kawasan Pengelolaan 

Pengelolaan meliputi pengendalian Teknologi Pembelajaran melalui : 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan supervisi. Kawasan 

pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media dan pelayanan 

media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan 

ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan 

cetak dan non cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber 

teknologikal dalam kurikulum. 

Pengelolaan proyek; meliputi : perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek 

desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan 

tradisional (line and staff management) karena : (a) staf proyek mungkin baru, 

yaitu anggota tim untuk jangka pendek; (b) pengelola proyek biasanya tidak 

memiliki wewenang jangka panjang atas orang karena sifat tugas mereka yang 

sementara, dan (c) pengelola proyek memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebis 

luas dari yang biasa terdapat pada organisasi garis dan staf. 
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Pengelolaan sumber; mencakup perencanaan, pemantauan dan pengendalian 

sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memliki arti 

penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup, 

personil keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas dan sumber pembelajaran. Sumber 

pembelajaran mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan 

pengembangan. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan 

dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber. 

Pengelolaan sistem penyampaian; meliputi perencanaan, pemantauan 

pengendalian “cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan” 

Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan 

yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. 

Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan 

produk seperti persyaratan perangkat keras/lunak dan dukungan teknis terhadap 

pengguna maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalaan 

proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur dan pelatih. Keputusan 

pengelolaan penyampaian sering bergantung pada sistem pengelolaan sumber. 

Pengelolaan informasi; meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian 

cara penyimpanan, pengiriman/pemindahan atau pemrosesan informasi dalam 

rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan 

informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan 

aplikasi desain pembelajaran 
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5. Kawasan Penilaian 

Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan 

belajar, mencakup : (1) analisis masalah; (2) pengukuran acuan patokan; (3) 

penilaian formatif; dan (4) penilaian sumatif . 

Dalam kawasan penilaian dibedakan pengertian antara penilaian program, proyek, 

produk. Penilaian program evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang 

memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan sering terlibat dalam 

penyusunan kurikulum. Sebagai contoh misalnya penilaian untuk program 

membaca dalam suatu wilayah persekolahan, program pendidikan khusus dari 

pemerintah daerah, atau suatu program pendidikan berkelanjutan dari suatu 

universitas. 

Penilaian proyek evaluasi untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus 

guna melakukan suatu tugas tertentu dalam suatu kurun waktu. Contoh, suatu 

lokakarya 3 hari mengenai tujuan perilaku. Kunci perbedaan antara program dan 

proyek ialah bahwa program diharapkan berlangsung dalam yang tidak terbatas, 

sedangkan proyek biasanya diharapkan berjangka pendek. Proyek yang 

dilembagakan dalam kenyataannya menjadi program. 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/20/teknologi-pembelajaran/) 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw  pada penelitian ini masuk dalam 

kawasan desain  yaitu  desain sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan 

karakteristik pembelajar. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/20/teknologi-pembelajaran/
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

 

a)  Maksum (2006), Perbandingan efektivitas pembelajaran aljabar linier melalui  

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw pada kelompok belajar model 

baku dan modifikasi. 

Kesimpulannya : Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelompok 

modifikasi lebih efektif dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelompok baku maupun modifikasi ini terlihat dari rata-rata hasil belajar 

peserta didik.  

b) Dewi Tureni, (2006), Perbandingan kemampuan pemahaman dan retensi siswa 

dalam pembelajaran keragaman tingkat organisasi kehidupan antara yang 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dengan tipe STAD di Kelas I 

SMP Bandung 

      Kesimpulan : Kemampuan pemahaman dan retensi siswa antara kelompok 

Jigsaw dan STAD secara signifikan tidak terdapat perbedaan. 

c)   M Mukhtas, dkk (2007), Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk 

      meningkatkan kemampuan komunikasi dan penguasaan konsep hidrokarbon 

      siswa SMA 

Kesimpulan : Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada konsep hidrokarbon 

positif, walaupun pada penguasaan konsep belum maksimal namun mampu 

melatih keterampilan sosial siswa dalam berkomunikasi.   

d) La Ode Nursalam, dkk (2007) : Pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap peningkatan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa SMA pada materi listrik dinamis. 
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                Kesimpulan : Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw secara 

signifikan dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan 

berpikir kritis siswa di bandingkan dengan penggunaan model pembelajaran 

konvensional. 

  

e) Bilesanmi-Awoderu Jumoke Bukunola and Oludipe Daniel Idowu. 2012. 

Effectiveness of Cooperative Learning Strategies on Nigerian Junior 

Secondary Students’ Academic Achievement in Basic Science.  British Journal 

of Education, Society & Behavioral Science, 2(3): 307-325, 2012. 

Conclusion: This study revealed that students in the two cooperative learning 

strategy (Learning Together and Jigsaw II) groups had higher immediate and 

delayed academic achievement mean scores than the students in the 

conventional-lecture group. Learning together and Jigsaw II cooperative 

teaching strategies were found to be more effective in enhancing students’ 

academic achievement and retention in basic science more than the 

conventional-lecture. When friendliness is established, students are motivated 

to learn and are more confident to ask questions from one another for better 

understanding of the tasks being learnt 

 

f) Prof. Dr. İrfan Yurdabakan and Müge Olgun. 2011. The Influence Of Peer And 

Self-Assessment On Learning And Metacognitive Knowledge: Consequential 

Validity. International  Journal on New Trends in Education and Their 

Implications October, November, December 2011 Volume: 2 Issue: 4  Article: 

6   ISSN 1309-6249.  
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Conclusion:The results of the study revealed that learning and metacognitive 

knowledge levels in the treatment group were higher than those in the control 

group. 

 

2.3.   Kerangka Berpikir 

 

Penerapan pembelajaran konvensional sampai saat ini belum mampu secara 

optimal dapat meningkatkan prestasi belajar.  Dari beberapa temuan menunjukkan 

siswa yang secara umum belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal.  

Kekhasan pelajaran matematika yang menuntut kemampuan siswa mengkontruksi 

pengetahuan belum ternyata belum bisa tercapai dengan model pembelajaran 

konvensional. 

 

Pembelajaran model konvensional dengan ciri pembelajaran klasikalnya, belum 

memberikan kesempatan yang luas pada siswa untuk mengkontruksi pengetahuan 

yang diperoleh.  Dominasi guru yang luas, bahkan cenderung sentralistis membuat 

siswa memiliki ketergantungan yang besar terhadap guru.  Hal ini menyebabkan 

aktivitas siswa dan motivasi siswa rendah dalam pembelajaran.  Rendahnya 

aktivitas dan motivasi sudah tentu akan berdampak pada rendahnya prestasi 

belajar siswa. 

 

Upaya menerapkan model pembelajaran baru nampaknya harus dilakukan, dalam 

rangka mengatasi masalah seperti yang telah diuraikan di atas.  Model 

pembelajaran yang baru harus  lebih menjamin keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran.  Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan adalah 

model pembelajaran kooperatif.  
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Model pembelajaran kooperatif yang dipandang dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa diantaranya pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Hasil 

penerapan kedua model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang pada proses pembelajarannya menggunakan 

kelompok-kelompok kecil dengan anggota pada masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 – 5 orang siswa secara heterogen, dengan kegiatan pembelajaran yang 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, tes, dan penghargaan kelompok.  Sedangkan pada pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw secara umum siswa dikelompokkan secara heterogen dalam 

kemampuan. Siswa diberi materi yang baru atau pendalaman dari materi 

sebelumnya untuk dipelajari. Masing-masing anggota kelompok secara acak 

ditugaskan untuk menjai ahli (expert) pada suatu aspek tertentu dari materi 

tersebut.  Setelah membaca dan mempelajari materi, ”ahli” dari kelompok berbeda 

berkumpul untuk mendiskusikan topik yang sama dari kelompok lain sampai 

mereka menjadi ”ahli” di konsep yang ia pelajari. Kemudian kembali ke 

kelompok semula untuk mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman 

sekelompoknya. Terakhir diberikan tes atau assessment yang lain pada semua 

topik yang diberikan. 

 

Meskipun sama-sama efektif untuk meningkatkan prestasi belajar, perbedaan 

karakter pembelajaran tersebut, sudah tentu juga memungkinkan perbedaan pada 

hasil prestasi belajar siswa.  Untuk itu, sangat penting untuk melihat prestasi 



83 

 

 

belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan Jigsaw. 

 

Namun, penerapan pembelajaran kooperatif, baik itu tipe STAD dan Jigsaw juga 

harus memperhatikan motivasi siswa. Hal ini penting, karena motivasi merupakan 

salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar.  Kelemahan utama dalam 

pemelajaran adalah tidak adanya identifikasi awal terhadap motivasi siswa.  

Karakteristik motivasi siswa yang bervariatif, seharusnya menjadi landasan dalam 

penerapan pembelajaran tertentu.   Setiap model pembelajaran kooperatif 

memiliki ciri tersendiri, termasuk pada STAD dan Jigsaw, sehingga mungkin 

dapat dibedakan penerapannya berdasarkan tingkat motivasinya.  Bisa saja 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih sesuai untuk siswa yang memiliki 

motivasi lemah, sedagkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk siswa yang 

memiliki motivasi kuat ataupun sebaliknya.  Untuk itu, sangat penting untuk 

menguji interaksi pembelajaran kooperatif dan motivasi, sehingga diperoleh 

kesesuaian model pembelajaran dengan tingkat motivasi. 

 

2.4 Hipotesis 

 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan kerangka pikir di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada interaksi antara pembelajaran kooperatif dengan motivasi berprestasi 

siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Prestasi belajar 
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matematika siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD lebih tinggi daripada prestasi belajar matematika siswa yang 

dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

3. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi lemah yang dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan Jigsaw.  Prestasi belajar matematika siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi lemah dan dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi lemah dan dibelajarkan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

4. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi kuat yang dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan Jigsaw.  Prestasi belajar matematika siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi kuat dan dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih rendah daripada prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi kuat dan dibelajarkan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 


