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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Subyek Penelitian 
Subyek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas X-A dan X-

C  SMA Katholik St Yoseph Kalabahi Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, tahun pelajaran 2012/2013. Siswa kelas X-A sebagai kelas 
eksperimen terdiri dari 35 siswa sedangkan  kelas XC sebagai kelas kontrol 
terdiri dari 30 siswa.  Selama penelitian berlangsung seluruh siswa dari 
kedua kelas tersebut ikut berpartisipasi, maka jumlah keseluruhan  siswa 
yang menjadi subyek penelitian adalah 65 siswa  

 
B. Analisis validitas  dan Reliabilitas Instrumen  

Dalam penelitian ini  pengujian uji validitas instrumen 
menggunakan metode correted item total yaitu dengan mengkorelasikan 
antara skor tiap item dengan skor total, yang diolah menggunakan 
perangkat lunak SPSS versi 18. Dari 31 item istrumen postest, semuanya 
diuji menggunakan SPSS versi 18 dan diperoleh 21 item soal yang valid 
dengan koefisien validitas yang bergerak dari 0,217 – 0,491 dan 10 item  
gugur atau tidak valid. Dasar pengambilan keputusan item soal yang valid 
menggunakan kriteria Arikunto (2002:75) yaitu apabila r > 0,20 barulah 
item soal tersebut dikatakan valid. Karena menggunakan tryout terpakai 
maka item soal yang valid digunakan sebagai data penelitian. untuk 
instrumen posttest yang valid  dapat dilihat pada  Tabel 6 sedangkan hasil 
uji validitas yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 6  
Hasil Uji Coba validitas Butir Soal Posttest   

 
Kompetensi 
Dasar  

Indikator Nomor soal Tot
al C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.1 
Menggunakan 
sifat dan aturan 
tentang 
pangkat,akar,da
n logaritma 
dalam 
pemecahan 
masalah 
 

sifat – sifat 
bentuk pangkat 
positif negatif 

1,2
*,3,
6*, 

9,1
0, 

27, 8*  12 6 

Mengubah 
bentuk pangkat 
negatif ke 
pangkat positif 
dan sebaliknya 

 11,
13 

   14 3 

Menyederhanak
an Pecahan 
bersusun 

   21 22 24,
25 

4 
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  Keterangan  
 *) Item yang gugur  

Dari tabel di atas dapat diketahui item soal yang valid 

berdasarkan  indikator adalah: untuk indikator sifat – sifat 

bentuk pangkat positif negatif terdapat  6 item soal, untuk 

indikator mengubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif 

dan sebaliknya terdapat 3 item soal, untuk indikator 

menyederhanakan pecahan bersusun terdapat 4 item soal, 

untuk indikator sifat – sifat  dan menyederhanakan bentuk akar 

terdapat 3 item soal, dan untuk indikator operasi aljabar bentuk 

akar terdapat 5 item soal yang valid.  

Sedangkan item soal yang valid berdasarkan aspek kognitif 

menurut taksonomi bloom adalah  untuk aspek ingatan (C1)  

terdapat 3 item , untuk aspek pemahaman (C2) terdapat 9 item 

soal, untuk aspek penerapan (C3) terdapat 2 item soal, untuk 

aspek analisa (C4) terdapat 2 item soal, untuk aspek evaluasi 

(C5) terdapat 1 item soal, dan untuk aspek membuat atau 

create (C6) terdapat 4 item soal yang valid.  

     Uji reliabilitas istrumen posttest menggunakan item soal 

yang dinyatakan valid yaitu berjumlah 21 item soal. Kemudian 

dicari reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha yang 

diolah menggunakan  perangkat lunak SPSS versi 18. Hasil 

perhitungan reliabilitas untuk item istrumen posttest yang valid 

tersebut mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 

Kompetensi 
Dasar  

Indikator Nomor soal Tota
l C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.1 
Menggunak
an sifat dan 
aturan 
tentang 
pangkat,aka
r,dan 
logaritma 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Sifat – sifat  dan 
menyederhanak
an bentuk akar 

4*,
7 

15,
16 

    3 

operasi aljabar 
bentuk akar 

5* 17*
,18,
19,
20 

28*
,26,
29* 

20
, 
30
* 

31*  5 

Total  3 9 2 2 1 4 21 
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0,797,menurut Serkan (dalam Priyatno 2008:26) koefisien 

reliabilitas  0,7 dapat diterima, maka istrumen posttest dapat 

dikatakan reliabel.  Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas 

maka instrumen posttest tersebut layak digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian. Blue print akhir istrumen posttest 

yang digunakan posttest kedua kelompok dapat dilihat pada 

Tabel 7 sebagai berikut:  

Tabel 7 
 Blue Print Soal Posttest 

 
Kompetensi 
Dasar  

Indikator Nomor soal Tot
al C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.1 
Menggunakan 
sifat dan 
aturan 
tentang 
pangkat,akar,
dan logaritma 
dalam 
pemecahan 
masalah 

sifat – sifat bentuk 
pangkat positif 
negatif 

1,
3 

9,10 27
, 

  12 6 

Mengubah bentuk 
pangkat negatif ke 
pangkat positif 
dan sebaliknya 

 11,1
3 

   14 3 

Menyederhanaka
n Pecahan 
bersusun 

   21 22 24
, 
25 

4 

Sifat – sifat  dan 
menyederhanaka
n bentuk akar  

7 15,1
6 

    3 

operasi aljabar 
bentuk akar 

 ,18, 
19,0 

26 23   5 

Total 3 9 2 2 1 4 21 

 
C. Hasil Belajar UAN  Siswa 

Hasil UAN digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kognitif 

siswa sebelum mempelajari materi yang akan diajarkan. Hasil belajar UAN 

juga akan digunakan untuk uji homogenitas yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa adalah sama, hasil UAN pada 

penelitian ini menggunakan nilai UAN SMP siswa. Kategori hasil belajar  

UAN matematika siswa mengikuti standar penilaian pada SMA Katholik St 

Yoseph dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:  
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Tabel 8 
Kategori Hasil Belajar UAN Siswa 

SMA Katholik St Yoseph Kelas Jigsaw dan STAD  

 Interval Kategori F % 

Kelas 
Jigsaw 
(XA) 

 

10 Istimewa 0 0 

9 -9,99 Baik Sekali  1 2,85 

8– 8,99 Baik 2 5,71 

7 -7,99 Lebih dari cukup 5 14,28 

6 -6,99 Cukup  5 14,28 

5,5 -5,99 Kurang 5 14,28 

< 5,5 Kurang sekali 17 48,57 

Total   35 100 

 Interval Kategori F % 

Kelas  
STAD 
(XC) 

10 Istimewa 0 0 

9 -9,99 Baik Sekali  2 6,67 

8– 8,99 Baik 2 6,67 

7 -7,99 Lebih dari cukup 7 23,33 

6 -6,99 Cukup  6 20 

5,5 -5,99 Kurang 6 20 

< 5,5 Kurang sekali 7 23,33 

Total   30 100 

 
Berdasarkan Tabel 9 kategori hasil belajar UAN untuk  siswa SMA 

ST Yoseph Kalabahi kelas XA menunjukan bahwa, dari 35 orang siswa  tidak 

ada siswa yang memiliki hasil belajar yang masuk dalam kategori istimewa, 

1 orang siswa (2,85%) baik sekali, 2 orang siswa (5,71%) baik, 5 orang siswa 

(14,28%) lebih dari cukup, 5 orang siswa (14,28%) cukup dan 5 orang siswa 

(14,28%) kurang, sedangkan sebanyak 17 orang siswa (48,57 %) memiliki 

hasil belajar yang kurang sekali.  

Sedangkan kategori hasil belajar UAN siswa SMA ST Yoseph 

Kalabahi kelas XC menunjukan bahwa,  dari 30 orang siswa,  tidak ada 

siswa yang mempunyai hasil belajar yang masuk dalam kategori istimewa 

(0%), 2 orang siswa (6,67%) mempunyai hasil belajar yang baik sekali, 2 

orang siswa (6,67%) mempunyai hasil belajar yang baik, 7 orang siswa 

(23,33%) mempunyai hasil belajar yang lebih dari cukup, 6 orang siswa 

(20%) mempunyai hasil belajar yang cukup, 6 orang siswa (20% 

)mempunyai hasil belajar yang kurang, dan 7 orang siswa 

(23,33%)mempunyai hasil belajar yang kurang sekali. 
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Tabel 9 
 Analisis Deskriptif UAN Siswa  
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
XA 35 5,7429 1,33599 3,25 9,00 

XC 30 6,3517 1,58078 3,75 9,25 

 
  Berdasarkan Tabel 9 Hasil belajar UAN  siswa SMA St Yoseph 

Kalabahi kelas XA menunjukan bahwa, dari 35 subyek penelitian, nilai 

terendah nya adalah 3,25 dan nilai tertinggi sebesar 9. Rata – rata hasil 

belajar siswa 5,74, yang berada dalam kategori kurang  dengan standar 

deviasi 1,33.  

Hasil belajar UAN siswa SMA St Yoseph Kalabahi kelas XC 

menunjukan bahwa,  dari 30 subyek penelitian, nilai terendah nya adalah 

3,75 dan nilai tertingginya adalah 9,25. Rata – rata hasil belajar siswa 6,35, 

yang berada dalam kategori cukup dengan standar deviasi 1,58. 

 

1. Uji Homogenitas UAN 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa variansi populasi adalah sama atau tidak. (Priyatno, 

2008:31).Uji homogenitas pada dua kelompok menggunakan 

data Ujian Akhir Nasional  (UAN) mata pelajaran matematika, 

data hasil UAN mata pelajaran matematika siswa dapat dilihat  

pada lampiran 10 dan 11 .Hasil  uji Homogenitas pada kedua 

kelompok dapat dilihat pada tabel 10:  

Tabel 10 

 Uji Homogenitas   Hasil UAN  Siswa 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,739 1 63 ,192 

 
Berdasarkan Tabel 10 angka levene statistic sebesar  

1,739 dengan signifikasi 0,192 Angka levene statistic 

menunjukan semakin kecil nilainya semakin besar 

homogenitasnya dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka variansi 

kelompok tidak sama sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 

maka variansi kelompok data adalah sama. Oleh karena nilai 

signifikansi hasil uji homogenitas > 0,05 maka dapat 
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disimpulkan kedua kelompok mempunyai variansi yang sama 

atau memiliki kemampuan awal yang sama.  

 

D. Hasil Posstest Siswa 
Posttest dilakukan untuk mengetahui hasil belajar kedua kelompok 

setelah dikenai  metode pembelajaran Jigsaw dan STAD. Adapun hasil 

belajar siswa setelah posttest terbagi menjadi 7 kategori  dapat dilihat 

pada Tabel 11  sebagai berikut:    

Tabel 11 
 Kategori Hasil Belajar Posttest  Siswa  

SMA Katholik St Yoseph Kelas Jigsaw dan STAD 
 

 Interval Kategori F % 

 
 

Kelas 
Jigsaw 

(XA) 

10 Istimewa 4 11,4 

9 -9,99 Baik Sekali  3 8,5 

8– 8,99 Baik 4 11,4 

7 -7,99 Lebih dari cukup 3 8,5 

6 -6,99 Cukup  5 14,2 

5,5 -5,99 Kurang 6 17 

< 5,5 Kurang sekali 10 29 

Total   35 100 

 Interval Kategori F % 

Kelas 
STAD 
(XC) 

10 Istimewa 3 10 

9 -9,99 Baik Sekali  7 23,3 

8– 8,99 Baik 3 10 

7 -7,99 Lebih dari cukup 3 10 

6 -6,99 Cukup  3 10  

5,5 -5,99 Kurang 3 10 

< 5,5 Kurang sekali 8 26,7 

Total   30 100 

 
Berdasarkan Tabel 11 Kategori hasil belajar posttest untuk  siswa 

SMA St Yoseph Kalabahi kelas XA yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw   menunjukan bahwa dari 35 orang 

siswa, 4 orang siswa  (11,4%) memiliki hasil belajar yang istimewa , 3 orang 

siswa (8,5%) mempunyai hasil belajar yang baik sekali, 4 orang siswa 

(11,4%) mempunyai hasil belajar yang baik, 3 orang siswa (8,5%) 

mempunyai hasil belajar yang lebih dari cukup, 5 orang siswa (14,2 

%)mempunyai hasil belajar yang cukup, 6 orang siswa (17%) mempunyai 
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hasil belajar yang kurang, dan 10 orang siswa (29%) mempunyai hasil 

belajar yang kurang sekali. 

Kategori hasil belajar posttest siswa SMA St Yoseph Kalabahi kelas 

XC yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  

menunjukan bahwa dari 30 orang siswa, 3 orang siswa (10%) yang 

mempunyai hasil belajar yang istimewa, 7 orang siswa (23,3%)mempunyai 

hasil belajar yang baik sekali, 3 orang siswa (10%)mempunyai hasil belajar 

yang baik, 3 orang siswa (10%) mempunyai hasil belajar yang lebih dari 

cukup, 3 orang siswa (10 %) mempunyai hasil belajar yang cukup, 3 orang 

siswa (10%) mempunyai hasil belajar yang kurang, dan 8 orang siswa 

(26,7%) mempunyai hasil belajar yang kurang sekali. 

 

Tabel 12 
Analisis Deskriptif Posttest 

 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

XA 35 6,7709 1,93814 3,80 10,00 

XC 30 7,0913 2,17911 2,85 10,00 

 
  Berdasarkan Tabel 12 Hasil belajar Posttest  siswa SMA St Yoseph 

Kalabahi kelas XA yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw menunjukan bahwa dari 35 subyek penelitian, nilai 

terendah nya sebesar 3,80 dan nilai tertinggi sebesar 10. Rata – rata hasil 

belajar siswa 6,77, yang berada dalam kategori cukup dengan standar 

deviasi 1,93.  

Hasil belajar Posttest  siswa SMA St Yoseph Kalabahi kelas XC yang 

diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menunjukan bahwa dari 30 subyek penelitian, nilai terendah nya sebesar 

2,85 dan nilai tertinggi sebesar 10. Rata – rata hasil belajar siswa 7,09 dan 

berada dalam kategori lebih dari cukup dengan standar deviasi 2,17. 

  
E. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji representativitas 

sampling, jika terdistribusi normal maka sampel itu telah mewakili populasi 

(Hadi 2004:198) . Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi 

normal dan jika signifikasi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

Berdasarkan  hasil analisis normalitas data UAN  kedua kelompok 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,647 dengan 
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signifikansi sebesar 0,796 untuk kelas XA sedangkan nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,482 dengan signifikansi sebesar 0,974 untuk kelas XC. 

Untuk hasil analisis normalitas data posttest kedua kelompok 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,977 dengan 

signifikansi sebesar 0,296 untuk kelas XA sedangkan nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,809 dengan signifikansi sebesar 0,529 untuk kelas XC.  

Hasil uji normalitas data UAN dan posttest siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 2.   

Berdasarkan nilai signifikansi untuk data UAN maupun posttest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

> 0,05 maka dapat disimpulkan kedua kelas tersebut terdistribusi normal. 

Maka sampel yang digunakan untuk penelitian adalah sampel yang 

representatif.  

 

F. Uji Beda Rata – Rata Hasil Belajar Jigsaw dan STAD 
 
Metode uji yang digunakan untuk mengetahui  perbedaan rata – 

rata dua kelompok sampel tidak berhubungan atau dalam penelitian ini 
rata – rata hasil belajar kelompok Jigsaw dan kelompok STAD adalah 
Independent Sample T Test.  

 
 

Tabel 13 
Uji Beda Rata – Rata Hasil Belajar Jigsaw dan STAD 

 

 

Nilai 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 
not 
assumed 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 

F 1,090  

Sig. ,301 
 

t-test for 
Equality of 
Means 

T -,628 -,622 

Df 63 58,658 

Sig. (2-tailed) ,533 ,536 

Mean Difference -,32048 -,32048 

Std. Error Difference ,51070 ,51537 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower -1,34102 -1,35186 

Upper ,70007 ,71091 
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Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat bahwa angka levene statistic 

sebesar 1,090 dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,301 maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki variansi yang sama atau kedua 

kelas tersebut homogen. Jika demikian analisis uji beda rata – rata (t – test) 

harus menggunakan asumsi Equal variances assumed.  Pada Tabel 13 

terlihat bahwa nilai t  hitung adalah - 0,628, sedangkan t tabel adalah 

1,998,   t hitung ≤ t tabel (-0,628 ≤ 1,998) maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Jika pengambilan kesimpulan  berdasarkan signifikansi maka 0,533 > 0,05, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw dan STAD dengan perbedaan rata – 

rata yang tidak begitu signifikan karena selisih antara kedua nilai rata – 

rata tersebut hanya 0,32 dengan rata-rata hasil belajar matematika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah 

6,77 sedangkan rata – rata  siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah 7,09. 

  
G. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil belajar UAN siswa SMA St Yoseph Kalabahi kelas XA 

menunjukan bahwa, rata – rata hasil belajar siswa 5,74, yang berada dalam 

kategori kurang  dengan standar deviasi 1,33. sedangkan hasil belajar UAN 

siswa SMA St Yoseph Kalabahi kelas XC menunjukan bahwa, rata – rata 

hasil belajar siswa Rata – rata hasil belajar siswa 6,35, yang berada dalam 

kategori lebih dari cukup dengan standar deviasi 1,58.  

Hasil belajar UAN siswa juga digunakan untuk uji homogenitas 

menggunakan perangkat lunak SPSS versi 18, setelah dilakukan uji 

homogenitas angka levene statistic 1,739 dengan signifikasi 0,192, kedua 

kelompok dikatakan homogen atau variansinya sama apabila nilai 

signifikasi > 0,05, oleh karena 0,192 > 0,05 maka dapat disimpulkan kedua 

kelompok mempunyai variansi yang sama atau memiliki kemampuan awal 

yang sama.  

Uji normalitas data pada penelitian ini  menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov Z dan data yang digunakan adalah data UAN dan 

posttest. Berdasarkan  analisis data UAN menggunakan metode  

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,647 dengan signifikansi sebesar 0,796 

untuk kelas XA dan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,482 dengan 

signifikansi sebesar 0,974 untuk kelas XC. Berdasarkan  hasil analisis data 

posttest kedua kelompok menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z 
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sebesar 0,977 dengan signifikansi sebesar 0,296 untuk kelas XA dan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,809 dengan signifikansi sebesar 0,529 

untuk kelas XC. Oleh karena nilai signifikansi kedua data kelas baik UAN 

maupun posttest > 0,05 maka dapat disimpulkan kedua kelas tersebut 

terdistribusi normal. 

Uji beda rata – rata hasil posttest menggunakan independent 

sample t test menunjukan nilai t adalah  - 0,628, t hitung ≤ t tabel (-0,628 ≤ 

1,998). Jika berdasarkan signifikansi maka 0,533 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw dan 

STAD karena perbedaan rata – rata kedua kelompok yang tidak begitu 

signifikan yaitu hanya 0,32. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Zakiyah (2010) , Setyawati (2008) dan Mahmud (2011), yang 

menunjukan bahwa  antara hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak ada perbedaan yang signifikan.  

Peneliti melihat bahwa selama proses pembelajaran matematika 

dengan menggunakan kedua metode ajar tersebut membuat siswa mampu 

bekerja sama untuk mencapai tujuan (hasil belajar yang baik). Selama 

Pembelajaran berlangsung peneliti melihat bahwa baik  kelas yang diajar 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw maupun STAD sebahagian 

besar siswa telah mampu menerapkan prinsip kooperatif secara baik yaitu 

Interpedensi positif, interaksi promotif, akuntabilitas individu, ketrampilan 

interpersonal, dan pemrosesan kelompok. Siswa merasa bahwa proses 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti berbeda dengan yang 

diterapkan oleh guru matematika siswa saat masih di SMP yang masih 

menggunakan metode konvensional.  

Saat peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif, 

disamping tujuan utama nya yaitu meningkatkan kemampuan  kognitif 

siswa, model pempelajaran ini juga dapat meningkatkan ketrampilan sosial 

mereka. Banyak hal yang dipelajari siswa saat peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif, beberapa diataranya yaitu siswa merasa akan 

pentingnya kerjasama di dalam kelompok, karena apabila anggota 

kelompok tidak mau bekerjasama atau kelompok mengabaikan salah satu 

anggota kelompok maka akan sangat berpengaruh bagi hasil belajar 

dirinya dan juga bagi seluruh anggota kelompoknya. Siswa juga belajar 

untuk mengetahui cara memberikan bantuan yang efektif dan efisien bagi 
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anggota kelompoknya, untuk dapat memberikan bantuan yang efektif dan 

efisien maka dalam diri siswa harus ada rasa tanggung jawab dan siswa 

harus dapat mengkoordinasi setiap usaha yang dilakukannya untuk 

mencapai tujuan kelompok.  Untuk STAD siswa belajar untuk bagaimana 

cara agar seluruh anggota kelompoknya dapat memahami materi sehingga 

mereka dapat mencapai kategori kelompok super sebagai reward  yang 

mereka raih yang tentu saja ada rasa bangga dan lebih termotivasi untuk 

lebih giat belajar dan agar dapat  membagi informasi dengan baik untuk 

anggota kelompoknya. Untuk Jigsaw siswa belajar memahami materi saat 

bersama kelompok ahli agar tidak salah membagikan informasi kepada 

kelompok asalnya dan juga belajar cara menyampaikan materi yang 

dipelajari  saat dikelompok ahli kepada kelompok asalnya agar semua 

anggota kelompok dapat memahami materi yang mereka pelajari. 

Meskipun proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik namun masih 

ada beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti beberapa di antaranya 

yaitu  ada beberapa siswa yang hanya pasif saat diskusi, siswa yang pandai 

mendominasi jalannya diskusi dan pada Jigsaw beberapa siswa hanya 

fokus pada pada materi yang dipelajari di kelompok ahli sehingga solusi 

yang diambil peneliti adalah  mengontrol jalannya diskusi, memberi 

perhatian khusus bagi kemajuan perseorangan siswa dan bagi kelompok 

Jigsaw siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada 

anggota kelompok yang mempelajari topik lain.   

Berdasarkan uraian diatas Jigsaw dan STAD memberikan hasil 

belajar siswa yang sama baiknya meskipun masih ada beberapa kendala 

yang akan dihadapi selama menggunakan kedua model pembelajaran 

kooperatif tersebut namun kuncinya adalah guru harus dapat menerapkan 

elemen – elemen dasar kooperatif dan memberikan solusi yang tepat agar 

kedua model pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

memberikan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan. 

 


