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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

1. Efektivitas  
Efektivitas merupakan derivasi dari kata efektif yang dalam bahasa 

Inggris effective didefinisikan “producing a desired or intended result” (Concise 
Oxford Dictionary, 2001) atau “producing the result that is wanted or intended” 
dan definisi sederhananya “coming into use” (Oxford Learner’s Pocket 
Dictionary, 2003:138). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:584) 
mendefinisikan efektif dengan “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 
kesannya)” atau “dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan)” dan 
efektivitas diartikan “keadaan berpengaruh, hal berkesan” atau ” keberhasilan 
(usaha, tindakan)”. Menurut Ndraha (2005:163), efisiensi digunakan untuk 
mengukur proses dan efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan 
mencapai tujuan. Sedangkan Kurniawan (2005:109) mendefinisikan bahwa 
efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 
program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Konsep efektivitas 
merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam 
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang 
dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata 
efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak 
sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. 

 Efektivitas dalam penelitian pendidikan merupakan taraf tercapainya 
suatu tujuan yang telah ditentukan, suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila 
pekerjaan itu memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan semula. Efektif merupakan landasan untuk mencapai sukses, jadi 
efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit 
maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Efektivitas 
adalah suatu kondisi yang menunjukan tingkat tercapainya suatu tujuan yang 
telah direncanakan sebelumnya, merupakan standar atau taraf tercapainya 
suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria 
efektivitas yang diharapkan adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan 
tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Di bawah ini merupakan 
kriteria keefektivan antara lain hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan 
yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Model pembelajaran 
dikatakan efektif jika ada peningkatan hasil belajar siswa (Arikunto, 2004:51). 
Penelitian ini mengacu pada pendapat Arikunto, dimana efektivitas merupakan 
taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Suatu model pembelajaran dikatakan efektif jika terdapat 
perbedaan antara nilai nilai pretest dan posttest dan terdapat peningkatan nilai 
pretest ke nilai posttest. 
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2. Hasil Belajar  
a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh siswa setelah 
mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang diperoleh tergantung pada 
apa yang dipelajari oleh siswa, jika siswa mempelajari pengetahuan tentang 
konsep maka perubahan yang diperoleh berupa penguasaan konsep (Anni, 
2004:4). Sudjana (2011:22) juga mengemukakan bahwa hasil belajar 
merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:36) 
hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar 
dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes materi tertentu yang diberikan 
oleh guru.  

Suprijono (2011:5) mengemukakan hasil belajar merupakan pola-pola 
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 
keterampilan. Hasil belajar berupa informasi verbal yang berbentuk bahasa, 
keterampilan intelektual yang mampu mempresentasikan konsep dan 
lambang, strategi kognitif yang berkaitan dengan kaidah memecahkan 
masalah, keterampilan motorik yang mampu melakukan serangkaian gerak 
jasmani, dan sikap yang mampu menjadikan nilai sebagai standar perilaku. 
Secara keseluruhan hasil belajar bukan hanya salah satu aspek potensi 
kemanusiaan saja. 

Menurut beberapa pendapat mengenai hasil belajar di atas, penelitian 
ini lebih mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono 
(2006:36). Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 
terjadinya proses pembelajaran. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai tes 
yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada 
satu pokok bahasan. 
 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor intern 

atau dari dalam diri siswa dan faktor ekstern atau dari luar siswa (Sardiman, 
2007:39-47). Berkaitan dengan faktor dari dalam diri siswa, terdapat faktor 
kemampuan, ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, 
kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan 
psikis. Kehadiran faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil 
yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan 
landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara 
optimal. Thomas F. Staton dalam Sardiman (2007:39-47) menguraikan 
enam macam faktor psikologis yaitu (1) motivasi, (2) konsentrasi, (3) reaksi, 
(4) organisasi, (5) pemahaman dan (6) ulangan. Sardiman menyimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor 
internal siswa antara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi 
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yang akan disampaikan, sedangkan faktor eksternal antara lain strategi 
pembelajaran yang digunakan guru di dalam proses belajar mengajar. 

Pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
siswa juga diungkapkan oleh Slameto (2010:50-60), yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri 
siswa. Faktor internal dikelompokkan menjadi faktor jasmaniah, faktor 
psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan 
dan cacat tubuh. Proses kegiatan seseorang akan terganggu jika kesehatan 
seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 
bersemangat, mudah pusing, bahkan mengantuk jika badannya lemah. 
Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu intelegensi, 
perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.  

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor 
eksternal dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor 
sekolah dan faktor masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang paling 
dekat dalam kehidupan siswa, salah satu faktor penentu adalah orang tua. 
Sekolah sebagai tempat dimana siswa menuntut ilmu juga ikut menentukan 
hasil belajar siswa. Hubungan siswa dengan guru, hubungan siswa dengan 
siswa lain, kurikulum, model pembelajaran, sarana dan prasarana yang 
tersedia dan lain-lain. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal yang terjadi jika lingkungan di 
sekitar siswa melakukan kebiasaan buruk maka akan berpengaruh buruk 
pula pada siswa tersebut, sebaliknya jika lingkungan siswa orang yang baik-
baik, siswa terpengaruh ke hal-hal baik. Pengaruh itu dapat mendorong 
siswa untuk belajar lebih giat, dan hasil belajar yang diperoleh akan baik.  

Sekolah sebagai tempat dimana siswa menuntut ilmu juga ikut 
menentukan hasil belajar siswa, di dalam sekolah terdapat model 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Model pembelajaran itu sendiri 
merupakan cara yang harus dilakukan ketika mengajar. Menyajikan bahan 
pelajaran oleh orang kepada orang lain agar orang lain itu menerima, 
menguasai dan mengembangkannya. Orang lain yang dimaksud adalah 
siswa, supaya dalam proses belajar dapat menerima, menguasai dan lebih-
lebih mengembangkan bahan pelajaran tersebut. Cara-cara mengajar serta 
cara belajar haruslah efektif dan efisien.  

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa model pembelajaran 
mempengaruhi hasil belajar. Model pembelajaran guru yang kurang baik 
akan mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula, hal ini dapat 
terjadi karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan 
pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya kurang jelas. Akibatnya 
siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya, dan siswa malas 
untuk belajar. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif 
a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Proses belajar kompetitif dan individualistis masih terjadi dalam 
pendidikan di Indonesia sekarang ini. Kata-kata “dilarang mencontek”, 
“saya ingin kamu mengerjakan sendiri” sering digunakan dalam belajar 
kompetitif dan individualistis. Belajar seperti ini akan efektif dan 
merupakan cara memotivasi siswa untuk melakukan yang terbaik. Terdapat 
beberapa kelemahan pembelajaran yang demikian, yakni kompetisi siswa 
kadang tidak sehat, siswa berkemampuan rendah kurang termotivasi dan 
akan semakin tertinggal, serta membuat frustasi siswa lainnya (Slavin, 
2005:7). Solusi untuk menghindari hal-hal tersebut agar siswa dapat 
membantu siswa lain untuk mencapai sukses adalah dengan belajar 
kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 
melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling 
berinteraksi (Nurulhayati, 2002:25). Siswa dalam pembelajaran kooperatif 
memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri 
dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Siswa belajar 
bersama dalam sebuah kelompok kecil dan mereka dapat melakukannya 
seorang diri. Menurut Sanjaya (2007:239) pembelajaran kooperatif 
merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 
setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar 
akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan 
keterampilan sosial (Rusman, 2011:209). Model pembelajaran kooperatif 
sangat berbeda dengan model pembelajaran langsung. Disamping model 
pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 
kompetensi akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif 
mengembangkan kompetensi sosial siswa. Beberapa ahli berpendapat 
bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep 
yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model 
struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa 
pada belajar akademik dan yang berhubungan dengan hasil belajar.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil. Mereka 
bekerja secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4–6 orang dengan 
kelompok yang bersifat heterogen (Trianto, 2010:55). Belajar kooperatif 
bukanlah sesuatu yang baru, mungkin kita pernah menggunakannya ketika 
bekerja dalam laboratorium. Setiap anggota dalam kelompok memiliki 
tanggung jawab yang sama untuk kelompoknya, siswa dapat membantu 
siswa lain untuk sukses. Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa 
akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 



9 
 

 
 

mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja 
dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah 
yang kompleks. 

Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen dengan berbeda 
kemampuan, jenis kelamin serta ras/suku. Tujuan dibentuknya kelompok 
tersebut adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat 
terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Selama 
bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 
ketuntasan materi yang disajikan oleh guru, dan saling membantu teman 
sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. Selama belajar secara 
kooperatif siswa tetap tinggal dalam kelompoknya dalam beberapa kali 
pertemuan. Mereka diajarkan keterampilan khusus agar dapat bekerja 
sama dengan baik di dalam kelompoknya. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 
 Ibrahim (2000:10) mengemukakan langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif terdiri atas 6 langkah, yaitu menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa disini guru menyampaikan tujuan dan 
mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai serta memotivsi 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, menyajikan informasi kepada 
siswa, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, 
membimbing kelompok dalam mengerjakan tugas, evaluasi yaitu guru 
mengevaluasi hasil belajar tentang materi pelajaran yang telah 
dilaksanakan dan yang terakhir memberikan penghargaan hasil belajar 
individu maupun kelompok. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 
 Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran 
kooperatif. Sanjaya (2007:247) menuliskan beberapa kelebihan model 
pembelajaran kooperatif sebagai berikut, melalui pembelajaran kooperatif 
siswa tidak terlalu tergantung pada guru, tapi dapat menambah 
kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi dari berbagi sumber, 
dan belajar dari siswa yang lain. Pembelajaran kooperatif dapat 
mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan 
kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain,  
dapat membantu siswa untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 
segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Membantu 
siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar, karena pembelajaran 
ini merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 
akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa 
harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, 
mengembangkan keterampilan mengatur waktu, dan sikap positif terhadap 
sekolah. Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan 
kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, 
menerima umpan balik. Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah 
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tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah 
tanggung jawab kelompoknya. Pembelajaran kooperatif dapat 
meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan 
belajar abstrak menjadi nyata (riil). 
 Model pembelajaran kooperatif juga memiliki kekurangan 
diantaranya, untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran 
kooperatif membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh siswa yang 
mempunyai kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai 
kemampuan kurang, akibatnya keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim 
kerjasama dalam kelompok. Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah 
bahwa setiap siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu jika tanpa peer 
teaching yang efektif, bila dibandingkan dengan pembelajaran langsung 
dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian tidak dapat dipelajari dan 
dipahami oleh siswa. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya 
mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang 
cukup panjang, dan ini tidak mungkin dicapai hanya dalam waktu satu atau 
beberapa kali penerapan strategi. Walaupun kemampuan bekerja sama 
merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi 
banyak aktivitas dalam kehidupan yang  hanya didasarkan kepada 
kemampuan secara individu.  

d. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif 
Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam 
membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu 
siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Terdapat beberapa variasi 
jenis model pembelajaran kooperatif dan jenis-jenis model tersebut antara 
lain model Student Teams Achievement Division (STAD), Jigsaw, Group 
Investigation (GI), Make a Match (Membuat Pasangan), Teams Games 
Tournament (TGT) dan Struktural. Slavin mengemukakan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan variasi pembelajaran 
kooperatif dimana siswa dibagi ke dalam kelompok dan setiap kelompok 
terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (Rusman, 
2011:213). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 
pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil 
yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling 
ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri (Lie, 
2002:73). 

Model pembelajaran kooperatif tipe GI dikembangkan oleh Shlomo 
Sharan, secara umum GI dilakukan dengan membentuk kelompok dengan 
beranggotakan 2-6 orang, tiap kelompok bebas memilih sub topik dari 
keseluruhan unit materi yang diajarkan, kemudian membuat atau 
menghasilkan laporan kelompok. 



11 
 

 
 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dikembangkan 
oleh Lorna Curran, dimana dalam pembelajaran siswa diminta mencari 
pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas 
waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi poin. Salah 
satu keunggulannya adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 
mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe 
pembelajaran kooperatif dengan menempatkan siswa dalam kelompok-
kelompok kecil beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, 
jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Menurut Slavin dalam 
Rusman (2011:225), pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri yaitu 
siswa bekerja dalam kelompok kecil, game tournament dan penghargaan 
kelompok. 

Pembelajaran Struktural merupakan pembelajaran yang memiliki 
enam komponen utama. Keenam komponen itu adalah struktur dan 
konstruk yang berkaitan, prinsip-prinsip dasar, pembentukan kelompok dan 
pembentukan kelas, kelompok, tata kelola, serta keterampilan sosial. 

Penelitian ini lebih mengacu pada teori yang diungkapkan oleh 
Trianto (2010:55) dan menggunakan dua tipe/variasi yakni model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw. 

 
4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan 
siswa yang heterogen. Model pembelajaran ini dipandang sebagai cara yang 
paling sederhana dari pendekatan pembelajaran kooperatif. STAD paling 
awal ditemukan dan dikembangkan oleh para peneliti pendidikan di John 
Hopkins Universitas Amerika Serikat.  

Tipe STAD yang dikembangkan oleh Slavin dan teman-temannya 
merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya 
aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling 
membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 
maksimal. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, hal ini bertujuan agar siswa 
dapat memahami uraian materi pelajaran serta mampu berinteraksi dan 
berkomunikasi dalam kelompok (Isjoni 2007: 51).  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu model 
pembelajaran yang berbentuk kelompok. Masing-masing kelompok 
beranggotakan 4-5 orang dari anggota yang heterogen terdiri dari laki-laki 
dan perempuan serta berasal dari berbagai suku, jenis kelamin, dan etnis 
yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah (Slavin dalam 
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Taniredja, 2011: 64). Proses pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 
untuk menumbuhkan kemampuan kerjasama, kreatif, berpikir kritis dan 
saling membantu teman, serta merupakan pembelajaran kooperatif yang 
sederhana dan paling mudah untuk dipahami (Arends, 2008: 13).  

Terdapat lima komponen utama STAD yaitu presentasi kelas, tim 
(kelompok), kuis/tahap tes individu, skor kemajuan individual, dan rekognisi 
tim (Slavin dalam Taniredja, 2011: 66). Materi dalam STAD pertama-tama 
diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas, selanjutnya dilakukan 
pengajaran langsung/presentasi seperti diskusi pelajaran yang dipimpin 
oleh guru. Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus 
dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang 
akan dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan 
mengingatkan siswa terhadap materi prasyarat yang telah dipelajari, agar 
siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki.  

Hal yang perlu ditekankan pada tahap ini antara lain, (1) 
mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 
dipelajari siswa dalam kelompok, (2) menekankan bahwa belajar adalah 
memahami makna bukan hafalan, (3) memberikan umpan balik sesering 
mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa, (4) memberikan penjelasan 
mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau salah, dan (5) beralih kepada 
materi selanjutnya apabila siswa telah memahami permasalahan yang ada. 

Tahap kerja kelompok atau tim terdiri dari 4-5 siswa mewakili seluruh 
bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. 
Setiap siswa diberi lembar kerja siswa yang akan dipelajari, sementara guru 
sebagai fasilitator dan motivator. Hasil kerja kelompok dikumpulkan. Tahap 
tes individu atau kuis, diadakan pada akhir pertemuan untuk mengetahui 
kemampuan individu selama belajar dalam kelompok. Siswa tidak boleh 
saling membantu dalam mengerjakan kuis. Tahap perhitungan skor 
kemajuan individu, dihitung berdasarkan skor awal. Tahap ini dilakukan 
agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik. Berikut ini 
merupakan tabel dalam memberikan pedoman pemberian skor 
perkembangan individu sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 Skor Kemajuan Individu 

Nila Tes Skor Perkembangan 

1. Lebih dari 10 poin dibawah skor awal. 0 poin 

2. 10-1 poin dibawah skor awal 10 poin 

3. Skor awal sampai 10 poin diatas skor awal 20 poin 

4. Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 poin  

5. Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor awal) 30 poin 

(Slavin, 2009: 159) 
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Tahap pemberian penghargaan/rekognisi tim. Tim akan 
mendapatkan penghargaan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 
apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor kelompok 
dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, 
yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan yang diperoleh 
anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Berdasarkan 
rata-rata skor perkembangan kelompok tersebut, maka diperoleh kategori 
skor kelompok yang terdapat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 2.2 Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rata-rata Tim Predikat 

x ≤ 15 - 
15≤ x ≤ 19 Tim baik (Good Team) 

20 ≤ x ≤ 24 
25 ≤ x ≤ 30 

Tim hebat (Great Team) 
Tim super (Super Team) 

(Ratumanan dalam Trianto, 2010: 72) 
 

Penerapan langkah dalam proses pembelajaran STAD akan membuat 
para siswa menyadari bahwa mereka harus lebih fokus memperhatikan 
materi yang disampaikan selama presentasi kelas, karena hal itu akan 
membantu mereka dalam mengerjakan kuis-kuis yang diberikan. Skor kuis 
yang siswa peroleh akan menentukan skor kelompok mereka. Fungsi utama 
dari kelompok/tim adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok 
harus terlibat secara aktif dalam kelompok dan secara khusus 
mempersiapkan anggota kelompok untuk dapat mengerjakan kuis dengan 
baik dan benar.  

 
b. Langkah-langkah dalam Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 
Persiapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD perlu 

dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan 
supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Persiapan yang harus 
dilakukan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin dalam 
Trianto (2010:69-70) meliputi perangkat pembelajaran, membentuk 
kelompok kooperatif, menentukan skor awal, pengaturan tempat duduk 
dan kerja kelompok. (a) Perangkat pembelajaran, sebelum melaksanakan 
kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan perangkat pembelajarannya, 
yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku siswa, lembar 
kegiatan siswa (LKS) serta lembar jawabannya. (b) Membentuk kelompok 
kooperatif, menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan 
siswa dalam kelompok adalah heterogen sementara kemampuan antar satu 
kelompok dengan kelompok lainnya homogen. Pembentukan kelompok 
perlu memperhatikan ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang siswa. 
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Apabila dalam kelas terdiri atas ras dan latar belakang yang relatif sama, 
maka pembentukan kelompok dapat didasarkan pada prestasi akademik. 

Langkah dalam menentukan kelompok berdasarkan prestasi 
akademik, antara lain siswa dalam kelas terlebih dahulu diranking sesuai 
kepandaian dalam mata pelajaran matematika. Tujuannya adalah untuk 
mengurutkan siswa sesuai kemampuan matematikanya dan digunakan 
untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok. Langkah selanjutnya 
adalah menentukan tiga kelompok dalam kelas yaitu kelompok atas, 
kelompok menengah, dan kelompok bawah. Kelompok atas sebanyak 25% 
dari seluruh siswa yang diambil rangking satu, kelompok tengah 50% dari 
seluruh siswa yang diambil dari urutan setelah kelompok atas, dan 
kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa yaitu terdiri atas siswa 
setelah diambil kelompok atas dan kelompok menengah. 

Persiapan yang dilakukan selanjutnya adalah (c) menentukan skor 
awal, skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai 
ulangan sebelumnya. Misalnya pada pembelajaran lebih lanjut dan setelah 
diadakan tes, maka hasil tes masing-masing individu dapat dijadikan skor 
awal. (d) Pengaturan tempat duduk,  pengaturan tempat duduk perlu 
dilakukan dengan baik, hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan 
pembelajaran kooperatif apabila tidak ada pengaturan tempat duduk dapat 
menimbulkan kekacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran pada 
kelas kooperatif. (e) Kerja kelompok, untuk mencegah adanya hambatan 
pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, terlebih dahulu diadakan latihan 
kerja sama kelompok. Hal ini bertujuan untuk lebih jauh mengenalkan 
masing-masing individu dalam kelompok. 

Guru pada tahap persiapan ada baiknya jika memperkenalkan STAD 
kepada siswa dengan membacakan tugas tim terlebih dahulu. Berikut ini hal 
yang dapat dibacakan menurut Slavin (2009: 22-23) antara lain, minta 
teman satu tim menyatukan meja mereka dan sediakan waktu sekitar untuk 
memutuskan nama tim. Bagikan lembar kerja. Usulkan agar siswa dalam 
masing-masing tim bekerja berdua atau bertiga, jika mereka mengerjakan 
soal matematika, masing-masing siswa dalam pasangan atau bertiga 
hendaknya mengerjakan soal dan kemudian memeriksa bersama 
pasangannya. Seandainya salah seorang siswa tidak dapat menjawab 
pertanyaan, teman satu tim tersebut mempunyai tanggung jawab 
menjelaskannya, namun jika siswa mengerjakan dengan singkat mereka 
dapat saling menguji satu sama lain dengan pasangan yang saling bergiliran. 
Tekankan kepada siswa bahwa mereka tidak boleh selesai belajar hingga 
mereka yakin semua teman satu tim meghasilkan 100 dalam ujian tersebut. 
Pastikan siswa memahami bahwa lembar kerja digunakan untuk belajar 
bukan hanya untuk diisi dan diserahkan. Minta siswa menjelaskan jawaban 
satu sama lain dan bukan hanya memeriksa berdasar lembar jawaban. 
Minta siswa bertanya pada teman satu tim sebelum bertanya pada guru. 
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Berkeliling di kelas saat tim bekerja dan memperhatikan cara kelompok 
bekerja. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut 
Rusman (2011, 215-217) antara lain, (a) penyampaian tujuan dan motivasi, 
guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan 
tersebut serta pentingnya pokok bahasan untuk dipahami selain itu guru 
juga memberi motivasi agar siswa dapat belajar dengan aktif dan kreatif, (b) 
pembagian kelompok, siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 
anggota secara heterogen, (c) presentasi guru, guru menyampaikan materi 
pelajaran dan dalam proses pembelajaran dibantu dengan media serta 
demonstrasi pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari selain itu guru juga menjelaskan keterampilan dan kemampuan 
yang diharapkan dikuasai oleh siswa baik dari tugas serta cara 
mengerjakannya, (d) kegiatan belajar tim, siswa belajar dalam kelompok 
yang telah terbentuk sementara guru menyiapkan lembar kerja siswa dan 
selama tim bekerja guru melakukan pengamatan serta memberikan 
dorongan, bimbingan dan bantuan bila diperlukan, (e) evaluasi, guru 
mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 
dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja 
masing-masing kelompok dalam hal ini siswa diberikan kursi secara individu 
serta tidak dibolehkan bekerja sama, (f) penghargaan prestasi tim, guru 
memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan angka dengan rentang 0 - 100.  

Pemberian penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan 
oleh guru dengan melakukan beberapa tahapan antara lain, menghitung 
skor individu (dapat dilihat pada Tabel 2.1 Skor Kemajuan Individu diatas), 
kemudian menghitung skor kelompok dengan membuat rata-rata 
perkembangan anggota kelompok, yaitu menjumlahkan semua skor 
perkembangan individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota 
kelompok tersebut (penghitungan perkembangan skor kelompok dapat 
dilihat di Tabel 2.2 diatas). Terakhir adalah pemberian hadiah dan 
pengakuan skor kelompok, setelah masing-masing kelompok memperoleh 
predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-
masing kelompok sesuai dengan prestasinya. Langkah-langkah 
pembelajaran kooperatif tipe STAD di atas didasarkan pada langkah-langkah 
kooperatif yang terdiri dari enam langkah atau fase. Langkah-langkah 
pembelajaran tersebut adalah: 

 
Tabel 2.3 Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1: Menyampaikan 
tujuan dan memotivasi  
siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai 
pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar 

Fase 2:  Menyajikan/ 
menyampaikan informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan 
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Fase 3: Mengorganisasikan 
siswa dalam kelompok-
kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien 

Fase 4:  Membimbing 
kelompok bekerja dan 
belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas 

Fase 5:  Evaluasi 
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
diajarkan atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6:  Memberikan 
penghargaan 

Mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 
kerja individu dan kelompok 

(Ibrahim, dkk, 2000: 10) 
 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai suatu 

model pembelajaran (Hamruni, 2009:170) antara lain, (a) siswa tidak terlalu 
menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan 
kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, 
dan belajar dari siswa yang lain, (b) mengembangkan kemampuan 
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata (verbal) dan 
membandingkannya dengan ide-ide orang lain, (c) menumbuhkan sikap 
respek pada orang lain, menyadari akan segala keterbatasannya, dan 
bersedia menerima segala perbedaan, dan (d) membantu memberdayakan 
setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Kelebihan lain 
dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin (2005: 17) 
antara lain, (a) siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan 
menjunjung tinggi norma-norma kelompok, (b) siswa aktif membantu dan 
memotivasi semangat untuk berhasil bersama, (c) aktif berperan sebagai 
tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, (d) interaksi 
antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 
berpendapat. 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Hamruni, 
2009:171) antara lain, (a) butuh waktu untuk memahami dan mengerti 
filosofis model pembelajaran ini, terkadang siswa yang dianggap memiliki 
kelebihan mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang 
memiliki kemampuan, keadaan ini yang dapat mengganggu iklim kerja sama 
dalam kelompok, (b) penilaian yang diberikan dalam pembelajaran 
didasarkan kepada hasil kerja kelompok, namun guru perlu menyadari 
bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi 
setiap individu siswa, (c) keberhasilan pembelajaran dalam 
mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang 
cukup panjang, hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali 
atau beberapa kali penerapannya. Kekurangan lain diantaranya sebagai 
berikut, (a) membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit 
mencapai target kurikulum, (b) membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
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guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran 
kooperatif, (c) membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak 
semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif, dan (d) menuntut 
sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Solusi untuk mengatasi kekurangan dari model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD menurut Whitlock dalam Slavin (2005:146), antara lain 
guru hendaknya sabar dalam menerapkan pembelajaran, karena 
dibutuhkan penyesuaian dalam pembelajaran apalagi untuk yang baru 
pertama kali menggunakan model ini. Guru mengusahakan untuk tampil 
fleksibel dengan menguasai semua prosedurnya, cara penilaiannya, 
anjuran-anjurannya. Selain itu beritahukan kepada pengelola sekolah apa 
yang sedang dilakukan, supaya mereka tahu kondisi kelas tempat megajar 
(Wansley dalam Slavin, 2005: 145). 

 
5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dikembangkan oleh 

Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan kemudian 
diadopsi oleh Slavin dan kawan-kawannya di Universitas John Hopkins. 
Jigsaw adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang terdiri dari tim-tim 
heterogen beranggotakan 4-5 orang. Materi pelajaran yang diberikan 
kepada siswa dalam bentuk teks. Setiap anggota bertanggungjawab untuk 
mempelajari bagian tertentu dan mampu mengajarkan bagian tesebut 
kepada anggota lain (Arends, 2008). Jigsaw didesain untuk meningkatkan 
rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga 
pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang 
diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan menjabarkan 
materinya tersebut kepada anggota kelompoknya yang lain.   

Hal tersebut membuat siswa saling tergantung dengan yang lain dan 
harus bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 
ditugaskan. Anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama 
bertemu untuk berdiskusi (antar ahli) saling membantu satu sama lain 
tentang topik pelajaran yang ditugaskan pada mereka, kemudian siswa itu 
kembali pada kelompoknya masing-masing (kelompok asal) untuk 
menjelaskan kepada anggota kelompoknya yang lain tentang apa yang telah 
mereka pelajari sebelumnya (dalam pertemuan ahli).  

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw didasari oleh pemikiran filosofi 
“Getting Better Together” yang berarti untuk mendapatkan sesuatu lebih 
baik dalam belajar hendaknya dilakukan secara bersama-sama. Rusman 
(2011:217) juga menjelaskan bahwa siswa lebih mudah menemukan dan 
memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan 
masalah tersebut dengan temannya. Model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw adalah suatu strategi belajar yang menarik untuk digunakan jika 
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materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan 
materi. Jigsaw merupakan model pembelajaran pertukaran kelompok 
dengan kelompok namun ada perbedaan  penting yakni setiap siswa 
mengajarkan sesuatu pada siswa lain. 

b. Langkah-langkah dalam Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Jigsaw 

Arikunto (2002:138) mengemukakan tahap-tahap yang perlu 
dilakukan dalan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tahap pertama 
adalah pendahuluan, yang berisi: (a) tinjauan, apersepsi, dan pemberian 
motivasi, (b) penjelasan kepada siswa mengenai teknik pembelajaran yang 
akan digunakan beserta manfaatnya, (c) pembentukan kelompok, (d) setiap 
kelompok terdiri dari 5-6 siswa, dengan kemampuan yang heterogen, (e) 
Pembagian soal dan materi pada setiap anggota kelompok. 

Kedua adalah tahap penguasaan, yang berisi: (a) guru membagikan 
lembar ahli (tugas/materi) kepada siswa, (b) Apabila siswa telah 
mendapatkan topiknya masing-masing, berikan pada mereka kesempatan 
untuk membaca bahan bacaan itu. Sebagai alternatif kegiatan membaca 
tersebut dapat ditugaskan sebagai pekerjaan rumah, (c) Siswa yang 
mendapat topik ahli (tugas/materi) yang sama berkumpul pada satu meja, 
dan kelompok baru ini disebut dengan kelompok ahli, (d) Dalam masing-
masing kelompok ahli guru menunjuk satu siswa sebagai pemimpin diskusi, 
(e) Kelompok ahli diberi waktu sekitar 20 menit atau lebih, sesuai dengan 
yang dibutuhkan untuk mendiskusikan topik-topik mereka, (f) Ketika 
kelompok ahli sedang bekerja guru berkeliling kelas, bergantian mendatangi 
dan memfasilitasi setiap kelompok. 

Tahap ketiga adalah tahap penularan, yang berisi: (a) Setiap siswa 
(para ahli) kembali ke kelompok asal, (b) Setiap siswa dalam kelompok asal 
saling menularkan dan menerima materi dari siswa yang lain, dengan cara 
masing-masing ahli mempresentasikan atau berperan sebagai guru untuk 
teman-teman dalam kelompoknya dan juga mereka berperan sebagai siswa 
(pendengar) untuk teman/siswa (ahli) topik lain, (c) Guru dapat meminta 
para ahli memberi kuis pada teman satu kelompoknya, setelah mereka 
membuat laporan kelompok, untuk mencari tahu bahwa mereka telah 
belajar bahan ajar tersebut dan siap untuk menghadapi evaluasi, (d) Dari 
diskusi siswa diharapkan memahami semua materi. Tahap terakhir adalah 
penutup yang dilakukan berupa menilai, membandingkan, menyimpulkan, 
mempertentangkan, mengkritik, mendiskripsikan, membedakan, 
menerangkan, memutuskan, menafsirkan, menghubungkan, membantu.  

Gambaran secara umum model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
ini adalah dalam pembelajaran berbagai materi diberikan kepada siswa 
dalam bentuk teks, dan setiap siswa dalam kelompok bertanggung jawab 
untuk mempelajari satu bagian materi. Anggota kelompok yang berbeda 
dan memiliki materi yang sama berkumpul membentuk kelompok yang 
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disebut kelompok ahli, untuk belajar dan saling membantu mempelajari 
materi tersebut. Setelah mereka berdiskusi dalam kelompok ahli, kemudian 
mereka kembali ke kelompok awal yaitu kelompok asal mereka dan 
menjelaskan semua yang telah mereka diskusikan atau pelajari dalam 
diskusi kelompok ahli.  Berikut ilustrasi model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Ilustrasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw menurut Kunandar (2007: 364-365) adalah sebagai 
berikut: (a) siswa dibagi ke dalam kelompok kecil 5-6 siswa, (b) membagikan 
wacana atau tugas akademik yang sesuai dengan materi yang diajarkan, (c) 
masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas 
yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. 
Langkah-langkah tipe Jigsaw untuk kelompok ahli adalah sebagai berikut: 
(a) mengumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas 
yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai 
dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru, (b) dalam 
kelompok ahli ini ditugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli 
sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) 
menugaskan semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat 
menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah 
dipahami kepada kelompok kooperatif (kelompok awal), (d) apabila tugas 
sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli masing-masing siswa kembali 
ke kelompok kooperatif (awal), (e) beri kesempatan secara bergiliran 
masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok 
ahli, (f) apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, secara 
keseluruhan masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru 
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memberi klarifikasi. Penskoran model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
versi Slavin, penskoran dilakukan seperti STAD. Individu atau kelompok 
yang memperoleh skor tinggi diberi penghargaan oleh guru. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan Jigsaw menurut Trianto 
(2010: 75-78) antara lain, (a) Orientasi, guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan diberikan. Memberikan penekanan tentang 
manfaat penggunaan tipe Jigsaw dalam proses belajar mengajar. 
Mengingatkan senantiasa percaya diri, kritis, kooperatif dalam model 
pembelajaran ini. Siswa diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk 
memperoleh gambaran keseluruhan dari konsep. (b) Pengelompokan, jika 
dalam satu kelas ada 20 siswa yang kita tahu kemampuan matematikanya 
dan sudah diranking (siswa tidak perlu tahu), kita bagi dalam 25% (ranking 
1-5) kelompok sangat baik, 25% (ranking 6-10) kelompok baik, 25% 
selanjutnya (ranking 11-15) kelompok sedang, 25% (ranking 15-20) rendah. 
Selanjutnya kita akan membaginya menjadi 5 grup (A-E) yang tiap grupnya 
heterogen dalam kemampuan matematikanya, berilah indeks 1 untuk siswa 
dalam kelompok sangat baik, indeks 2 untuk kelompok baik, indeks 3 untuk 
kelompok sedang, dan kelompok indeks 4 untuk kelompok rendah.  

Misalkan (A1 berarti grup A dari kelompok sangat baik, ..., A4 grup A 
dari kelompok rendah). Tiap grup akan berisi grup A (A1, A2, A3,  A4), grup 
B (B1, B2, B3, B4), grup C (C1, C2, C3, C4), grup D (D1, D2, D3, D4) dan grup 
E (E1, E2, E3, E4). (c) Pembentukan dan pembinaan kelompok expert, 
selanjutnya grup itu dipecah menjadi kelompok yang akan mempelajari 
materi yang kita berikan dan dibina supaya jadi expert, berdasarkan 
indeksnya. Kelompok 1 (A1, B1, C1, D1, E1), kelompok 2 (A2, B2, C2, D2, E2), 
kelompok 3 (A3, B3, C3, D3, E3) dan kelompok 4 (A4, B4, C4, D4, E4). Tiap 
kelompok ini diberi konsep matematika sesuai dengan kemampuannya. 
Setiap kelompok diharapkan bisa belajar topik yang diberikan dengan 
sebaik-baiknya sebelum ia kembali ke dalam grup sebagai tim ahli expert, 
tentunya peran guru cukup penting dalam fase ini. 

Langkah selanjutnya adalah (d) Diskusi (pemaparan) kelompok ahli 
dalam grup, expertist (siswa ahli) dalam konsep tertentu ini, masing-masing 
kembali dalam grup semula. Kelima grup (1-5) pada fase ini memiliki ahli 
dalam konsep-konsep tertentu, selanjutnya guru mempersilakan anggota 
grup untuk mempresentasikan keahliannya kepada grupnya masing-masing, 
satu persatu. Proses ini diharapkan akan terjadi sharing pengetahuan 
antara mereka. Aturan dalam fase ini antara lain, siswa memiliki tanggung 
jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota tim mempelajari materi 
yang diberikan, memperoleh pengetahuan baru adalah tanggung jawab 
bersama jadi tidak ada yang selesai belajar sampai setiap anggota 
menguasai konsep, tanyakan pada anggota grup sebelum tanya pada guru, 
pembicaraan dilakukan secara pelan agar tidak mengganggu grup lain, 
akhiri diskusi dengan “merayakannya” agar memperoleh kepuasan.  
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Langkah selanjutnya adalah (e) tes (penilaian), pada fase ini guru 
memberikan tes tulis untuk dikerjakan oleh siswa yang memuat seluruh 
konsep yang didiskusikan. Siswa tidak diperkenankan untuk bekerja sama 
ketika mengerjakan tes, jika memungkinkan tempat duduknya agak 
dijauhkan. (f) Pengakuan kelompok, penilaian pada pembelajaran 
kooperatif berdasarkan skor peningkatan individu dan tidak didasarkan 
pada skor akhir yang diperoleh siswa melainkan berdasarkan pada seberapa 
jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya. Setiap siswa dapat 
memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem 
skor kelompok. Siswa memperoleh skor untuk kelompoknya didasarkan 
pada skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.2 Diagram Diskusi Kelompok Expert 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 
Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (Hamruni, 

2009: 170-171), yaitu: (a) Meningkatkan prestasi akademik dan 
kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan 
interpersonal, keterampilan mengelola waktu, dan sikap positif terhadap 
sekolah. (b) Mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan 
pemahaman siswa sendiri, serta menerima umpan balik. Siswa dapat 
menerapkan teknik pemecahan masalah tanpa takut membuat kesalahan, 
karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. (c) 
Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan mengubah 
belajar abstrak menjadi nyata (riil). (d) Meningkatkan motivasi dan 
memberikan rangsangan untuk berpikir, dan ini berguna untuk proses 
pendidikan jangka panjang. Ibrahim, dkk (2000) mengemukakan kelebihan 
dari Jigsaw sebagai berikut, (a) mengembangkan tingkah laku kooperatif, (b) 
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menjalin/mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa, (c) dapat 
mengembangkan kemampuan akademis siswa, dan (d) siswa lebih banyak 
belajar dari teman mereka dalam belajar kooperatif dari pada guru.  

Kekurangan dari model pembelajaran koooperatif tipe Jigsaw 
(Hamruni, 2009: 171-172), yaitu: (a) Ciri utama dari pembelajaran ini adalah 
siswa saling membelajarkan, oleh karena itu tanpa adanya peer teaching 
yang efektif maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa 
jadi cara belajar yang demikian siswa tidak bisa memahami apa yang 
seharusnya dipahami. (b) Kemampuan kerja sama merupakan kemampuan 
yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam 
kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. 
Solusi yang tepat adalah selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus 
belajar bagaimana membangun kepercayaan diri.  

Kekurangan lain menurut Roy Killen dalam Slavin (2005: 154) antara 
lain, (a) prinsip utama pola pembelajaran ini adalah peer teaching 
pembelajaran oleh teman sendiri, akan menjadi kendala karena perbedaan 
persepsi dalam memahami suatu konsep yang akan didiskusikan bersama 
dengan siswa lain, (b) dirasa sulit meyakinkan siswa untuk mampu 
berdiskusi menyampaikan materi pada teman, jika siswa tidak memiliki rasa 
kepercayaan diri, (c) data siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa 
harus sudah dimiliki oleh guru dan ini biasanya dibutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelompok tersebut, (d) 
awal penggunaan model ini biasanya sulit dikendalikan, biasanya 
membutuhkan waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum 
model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, (e) aplikasi model ini  
pada kelas yang besar (lebih dari 40 siswa) sangatlah sulit, tapi bisa diatasi 
dengan model team teaching. Solusi untuk mengatasi kekurangan dari 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw antara lain sebelum 
pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari materi terlebih 
dahulu, guru menekankan kepada siswa bahwa mereka mempunyai 
tanggung jawab bersama terhadap teman satu tim mereka untuk menjadi 
guru yang baik sekaligus juga sebagai pendengar yang baik (Slavin, 
2005:244). 

 
6. Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 
Perbandingan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw menurut Trianto (2010: 67-68), 
Rusman (2011: 227) dan Ibrahim, dkk (2000: 29) dinyatakan dalam tabel 
berikut ini: 
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Tabel 2. 4 Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

 STAD Jigsaw 

Tujuan 
Kognitif 

Informasi akademik sederhana Informasi akademik sederhana 

Tujuan Sosial Kerja kelompok dan kerja sama Kerja kelompok dan kerja sama 

Sruktur Tim 
Kelompok belajar heterogen 
dengan 4 - 5 orang anggota 

Kelompok belajar heterogen dengan 5 -
6 orang anggota menggunakan pola 
kelompok “asal” dan kelompok “ahli” 

Pemilihan 
Topik 

Biasanya guru Biasanya guru 

Tugas Utama 

Siswa dapat menggunakan 
lembar kegiatan dan saling 
membantu untuk menuntaskan 
materi belajarnya 

Siswa mempelajari materi dalam 
kelompok “ahli” kemudian membantu 
anggota kelompok asal mempelajari 
materi itu 

Penilaian Tes mingguan Bervariasi dapat berupa tes mingguan 

Pengakuan 
Lembar pengetahuan dan 
publikasi lain 

Publikasi lain 

Perbedaan model pembelajaran di atas terlihat jelas terletak pada tugas 
utama antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, berikut ini 
akan dijelaskan perbedaan tahap-tahap pembelajaran dari model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw menurut pendapat beberapa  
ahli yang sudah dijelaskan diatas: 

 
Tabel 2.5 Perbedaan Tahap Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Tahap 

Pembelajaran 
STAD Jigsaw 

Persiapan a. Perangkat pembelajaran 
(RPP, LKS dan lembar 
jawaban). 

b. Membentuk kelompok 
kooperatif secara heterogen. 

c. Pengaturan tempat duduk 
dilakukan sekali dalam satu 
pokok bahasan. 

d. Skor awal dari nilai terakhir 
siswa. 

e. Kerja kelompok dilakukan 
hanya dalam kelompok yang 
sudah terbentuk dari awal 
pembelajaran. 

a. Perangkat pembelajaran (RPP, LKS 
dan lembar jawaban). 

b. Membentuk kelompok kooperatif 
secara heterogen. 

c. Pengaturan tempat duduk dilakukan 
dua kali dalam satu pokok bahasan. 

d. Skor awal dari nilai terakhir siswa. 
e. Kerja kelompok dilakukan selama 

dua kali, pertama pada kelompok 
ahli sedangkan yang kedua bersama 
kelompok asal. 

Kegiatan 
awal 

a. Apersepsi, penyampaian 
tujuan pembelajaran dan 
memberikan motivasi. 

b. Membagi per-kelompok 
sebanyak 4-5 orang. 

a. Apersepsi, penyampaian tujuan 
pembelajaran dan memberikan 
motivasi. 

b. Membagi per-kelompok sebanyak 5-
6 orang. 

Tahap 
penguasaan 

a. Guru membagi kelompok dan 
menjelaskan bahwa anggota 
kelompok yang sudah 

a. Guru membagi kelompok menjadi 
kelompok asli dan kelompok ahli, 
serta menjelaskan tugas-tugas 
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terbentuk akan bekerja sama 
dalam satu pokok bahasan. 

b. Guru mempresentasikan 
materi. 

c. Kegiatan belajar tim, guru 
mengamati per 
kelompoknya. 

kelompok. 
b. Guru memberikan materi/soal yang 

akan dibahas. 
c. Guru memberikan lembar ahli 

kepada siswa. 
d. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memahami 
terlebih dahulu. 

e. Guru meminta kelompok ahli untuk 
berkumpul satu meja. 

f. Menentukan ketua kelompok ahli. 
g. Memberikan waktu untuk kelompok 

ahli berdiskusi sampai benar-benar 
paham, waktu kurang lebih 20 menit 
per-kelompok. 

h. Guru berkeliling mengamati kondisi 
siswa dalam pembelajaran serta 
membimbing siswa. 

Tahap 
Penularan 

a. Siswa mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 

b. Siswa mempresentasikan 
didepan kelas. 

a. Anggota kelompok ahli kembali ke 
kelompok asal. 

b. Siswa saling menularkan materi yang 
sudah mereka pahami ke anggota 
kelompok asal, dan pastikan supaya 
mereka benar-benar paham dengan 
apa yang mereka pelajari. 

c. Guru meminta siswa untuk 
memberikan kuis kepada temannya 
untuk memastikan bahwa mereka 
paham dengan penjelasan mereka. 

Kegiatan 
akhir 

Evaluasi, diadakan kuis secara 
individu yang hasilnya juga 
untuk kelompok. Penghargaan 
prestasi tim, hasil belajar siswa 
dikasih rentang antara 0 -100. 

Evaluasi, diadakan kuis secara individu 
yang hasilnya juga untuk kelompok. 
Penghargaan prestasi tim, hasil belajar 
siswa dikasih rentang antara 0 -100. 

 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Azka (2005) dengan judul 
“Keefektivan Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw terhadap Hasil 
Belajar Matematika Pokok Bahasan teorema Pythagoras pada Siswa Kelas II 
Semester 1 SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005”. Populasi dari 
penelitian sebanyak 230 orang dan sampel penelitian diambil dengan teknik 
random sampling yang berjumlah 115 siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw pada 
pembelajaran matematika materi pythagoras. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 
tipe STAD efektif digunakan untuk pembelajaran matematika materi pythagoras.  

Verantika (2010) juga melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan 
Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan Model 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam Kemampuan Berargumentasi Siswa 
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kelas VIII SMP Negeri 4 Kepanjen”. Penelitian menggunakan metode penelitian 
eksperimen komparatif dengan tujuan untuk mengetahui keefektivan antara 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dalam kemampuan berargumentasi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Kepanjen. Hasil penelitian tentang efektivitas antara model 
pembelajaran Jigsaw dengan model pembelajaran STAD setelah pengujian 
hipotesis diketahui bahwa perbandingan antara kelas yang diajarkan dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebesar 87,45 lebih efektif 
dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Indriasih (2009) juga melakukan penelitian pada pelajaran IPS dengan 
populasi penelitian adalah siswa kelas VI SD 01 dan SD 02 Sambung Kecamatan 
Undaan Kabupaten Kudus. Pelaksanaan penelitian dilakukan di tahun ajaran 
2008/2009 dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw dan STAD. Sebanyak  41 siswa yang berdistribusi pada dua kelompok, 
sementara pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling, yakni 
dengan memilih dua kelas perlakuan secara random. Siswa SD kelas VI sebanyak 
20 siswa dikenai pembelajaran STAD/kelas eksperimen dan 21 siswa 
menggunakan dikenai pembelajaran Jigsaw dengan kelas kontrol. Hasil belajar 
akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif daripada siswa yang pembelajarannya 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini terlihat dari nilai 
rata-rata siswa Jigsaw yang lebih tinggi daripada STAD, yaitu masing-masing 78,12 
dan 70,09. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verantika dan Indriasih 
dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif 
digunakan dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
 

C. Kerangka Berpikir 
Matematika pada sebagian siswa masih merupakan pelajaran yang sulit, 

karena pada proses pembelajaran di kelas siswa kurang dilibatkan dalam proses 
pembelajaran. Guru cenderung lebih aktif, sedangkan siswa hanya mendengarkan 
dan mencatat penjelasan dari guru. Banyak guru yang belum memahami proses 
pembelajaran matematika, sehingga pelaksanaan pembelajaran dikelas belum 
memberdayakan potensi kemampuan yang dimiliki siswa untuk dapat menguasai 
materi yang diajarkan.  

Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika siswa kelas 
VIII SMP Negeri 7 Salatiga adalah guru kurang menggunakan model pembelajaran 
yang dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. 
Model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru kurang melibatkan 
siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan siswa kurang tertarik dan 
mengalami kesulitan dalam memahami materi, hal itu pula yang menyebabkan 
hasil belajar matematika siswa rendah. Terbukti dari hasil ujian di semester ganjil, 
bahwa dari 52 siswa yang mengikuti ujian hanya memiliki rata-rata hasil belajar 
55,5. Berbagai upaya telah dilakukan agar hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
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matematika lebih baik, salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang 
tepat. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model yang menekankan 
pada adanya interaksi dan aktivitas siswa untuk saling membantu dan bekerja 
sama dalam mempelajari materi, sehingga siswa akan dengan mudah untuk 
memahami materi yang dipelajari, sedangkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw merupakan pertukaran kelompok dengan kelompok namun ada perbedaan 
penting yakni mengajarkan sesuatu pada siswa lain. Tiap siswa mempelajari satu 
bagian materi pelajaran, yang bila digabungkan dengan materi yang dipelajari 
siswa akan membentuk pengetahuan atau keterampilan padu. Penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran tipe Jigsaw, 
diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik dan fokus dalam 
memahami materi yang diberikan sehingga hasil belajar siswa lebih tinggi.  

 
Kerangka berpikir yang akan diterapkan dalam penelitian pada siswa  

kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis 
 Berdasarkan kajian teori dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif digunakan daripada 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada materi lingkaran. 


