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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Hasil belajar  
Pengertian Hasil belajar siswa menurut (Syah dalam Syahran, 2011: 

13) adalah taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Sedangkan  menurut  Sudjana 

(1990:22)  hasil belajar adalah  kemampuan – kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah siswa tersebut menerima pengalaman belajar nya. Hasil 

belajar menurut Suprijono (2009 : 5)  adalah pola – pola perbuatan, nilai–

nilai,pengertian–pengertian, sikap –sikap, apresiasi dan keterampilan.  

Kingsley (dalam sudjana, 1990:22) membagi hasil belajar menjadi 

tiga macam, yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 

pengertian, serta sikap dan cita – cita. Sedangkan menurut  Gagne (dalam 

Suprijono, 2009:5) hasil belajar dapat berupa informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, ketrampilan motorik, dan sikap. 

Informasi verbal berkaitan dengan kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

Ketrampilan intelektual berkaitan dengan kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengkategorisasi, kemampuan analitis sintesis fakta – fakta konsep dan 

mengembangkan prinsi – prinsip keilmuan, Strategi kognitif berkaitan 

dengan kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 

sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep kaidah dalam 

pemecahan masalah, Ketrampilan motorik kemampuan melakukan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani, sedangkan Sikap 

berkaitan dengan kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Menurut Bloom (dalam Sudjana,1990:22) klasifikasi hasil belajar 

dibagi menjadi tiga ranah,  yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenan dengan hasil 

belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 
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psikomotorik yakni gerak refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan 

preseptual, keharmonisan, gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut merupakan objek 

penilaian hasil belajar siswa  namun dari ketiga ranah tersebut ranah 

kognitiflah yang paling banyak dinilai guru sebagai hasil belajar siswa 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran.  

 
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil  Belajar  

Hasil belajar yang dimiliki siswa tidak lepas dari faktor–faktor yang 
mempengaruhinya. secara garis besar faktor–faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar dibedakan menjadi tiga  kategori, yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar (Islamuddin 2012:181). 
Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu 
sehingga menentukan kualitas hasil belajar.  

  Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. 
Faktor internal sendiri  dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek fisiologis dan 
aspek psikologis. Aspek fisiologis meliputi kondisi jasmani siswa, yaitu 
kondisi kesehatan siswa dan organ – organ khusus siswa seperti indera 
pendengaran dan penglihatan. Kondisi jasmani siswa sangat berpengaruh 
terhadap hasil belajarnya, apabila siswa dalam keadaan sakit maka akan 
dapat menurunkan kualitas belajar siswa. indera pendengaran dan 
penglihatan sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam 
menyerap informasi dan pengetahuan  khususnya yang disajikan dikelas, 
karena kemapuan pendengaran dan penglihatan siswa yang kurang baik  
dapat mengakibatkan terhambatnya penerimaan informasi sehingga  
proses belajar siswa menjadi sangat terganggu. Faktor internal yang tidak 
kalah pentingnya  yaitu dari aspek psikologis siswa  yang meliputi tingkat 
kecerdasan atau inteligensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan 
motivasi siswa (Islamuddin 2012:182 - 183).  

 Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, 
yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal terdiri atas dua 
faktor yaitu faktor lingkungan sosial dan non – sosial. Faktor lingkungan 
sosial siswa yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan 
lingkungan keluarga, sedangkan lingkungan non sosial yang turut 
berpengaruh di antaranya  yaitu keadaan gedung sekolah, kondisi rumah, 
alat – alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar (Islamuddin 
2012:189).  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang terakhir adalah 
faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar adalah strategi yang 
digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses 
pembelajaran materi tertentu (Islamuddin 2012:192).  
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   Sejalan dengan Islamuddin, namun ada beberapa faktor 
eksternal lain   yang berasal dari faktor sekolah juga turut mempengaruhi 
hasil belajar siswa menurut Slameto (2003:65), beberapa di antaranya 
yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 
pelajaran di atas ukuran dan tugas rumah. Di antara faktor – faktor 
tersebut faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di 
sekolah adalah metode mengajar yang digunakan oleh guru. Agar siswa 
dapat belajar dengan baik maka metode mengajar yang digunakan guru 
haruslah  efisien dan seefektif mungkin.  
 

C. Model Pembelajaran  
Model pembelajaran yang digunakan guru turut berpengaruh 

terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. model pembelajaran diartikan 

sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial (Suprijono,2009:46). Sedangkan 

menurut Arends  (dalam Suprijono,2009:46) model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan – 

tujuan pembelajaran pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Joyce dan weil  

dalam Handitaserra (2011:27). Model pembelajaran dapat diartikan 

sebagai suatu cara atau pola yang digunakan untuk membantu peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya sebagai pembelajaran. Menurut 

Suprijono (2009:46) merujuk pada pemikiran Joyce, fungsi model adalah “ 

each model guides us as we design instruction to help student achieve 

various objectives “. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu 

siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan 

mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.   

 

D. Model Pembelajaran Kooperatif  
Roger,dkk (dalam Huda,2011:29) menyatakan pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir 
oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 
informasi secara sosial di antara kelompok -  kelompok pembelajar yang 
didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya 
sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota – 
anggota lain.     

Parker (dalam Huda,2011:29) mendefinisikan kelompok kecil 
kooperatif sebagai suasana pembelajaran di mana para siswa saling 



10 
 

berinteraksi dalam kelompok – kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 
akademik demi mencapai tujuan bersama. 

Menurut Jhonson dan Jhonson (dalam Huda,2011:31), 
pembelajaran kooperatif adalah ”working together to a complish shared 
goals“ (bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama), selama 
pembelajaran kooperatif  sangat  diperlukan  rasa akan pentingnya bekerja 
sama dan kontribusi yang positif dari setiap anggota, karena hal itu sangat 
bermanfaat untuk tujuan bersama yang ingin dicapai. Tujuan kelompok 
tidak dapat dicapai jika siswa tidak  dituntut untuk saling bekerja sama dan 
saling mendukung untuk meningkatkan pengetahuannya dan pengetahuan 
anggota kelompoknya.        

 Artz dan Newman (dalam Huda,2011:32) mendefinisikan 
pembelajaran kooperatif sebagai “small group of learners working 
together as a team to solve a problem, complete a task, or accomplish a 
common goal” (kelompok kecil pembelajar atau siswa yang bekerja sama 
dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah 
tugas, atau mencapai satu tujuan bersama). 

Dengan demikian tujuan kelompok pembelajaran kooperatif 
sangat bergantung pada interpedensi positif,tanggung jawab individu, 
interaksi promotif, komunikasi antar anggota dan pemrosesan kelompok 
dari setiap  anggota kelompoknya. Oleh sebab itu guru harus dengan 
cermat menerapkan model pembelajaran kooperatif dikelas dan  berhati – 
hati dalam menentukan anggota setiap  kelompok kooperatif karena 
apabila guru tidak secara cermat  dalam menerapkan model pembelajaran 
kooperatif dan menentukan anggota kelompoknya maka proses 
pembelajaran menjadi tidak efektif dan kerja  kelompok kooperatif 
tersebut tidak  dapat berjalan seperti yang diharapkan.  

 
1. Elemen – Elemen Dasar Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Huda (2011:46) Ada lima elemen dasar yang 
membuat pembelajaran kooperatif lebih produktif dibandingkan 
dengan pembelajaran  kompetitif dan individual. Elemen – 
elemen tersebut antara lain : 

 
a. Interpedensi positif  

Hal utama yang harus diperhatikan agar pembelajaran 
kooperatif berjalan efektif adalah interpedensi positif atau 
saling ketergantungan positif, di mana setiap anggota 
kelompok harus meyakini bahwa mereka harus bekerja 
sama dan bertanggung jawab pada dua hal yaitu: materi 
yang di tugaskan dan memastikan bahwa semua anggota 
kelompok juga mempelajari materi tersebut 
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Saling ketergantungan positif akan muncul apabila 
siswa merasa bahwa di dalam kelompok mereka sangat 
bergantung pada usaha anggota kelompoknya, mereka tidak 
akan berhasil  mengerjakan tugas tertentu jika ada anggota 
lain yang tidak berhasil mengerjakannya, atau dengan kata 
lain sukses dan gagal dirasakan bersama, oleh karena itu 
mereka harus dapat mengoordinasikan setiap usaha dengan 
usaha – usaha anggota kelompoknya agar dapat  
menyelesaikan tugas tersebut. Dengan melihat pentingnya 
setiap kontribusi baik itu berupa ide , informasi,motivasi dan 
sarana lainnya  dari anggota kelompok maka semua anggota 
kelompok harus bekerja keras dan saling mendukung satu 
sama lain (Huda,2011:46 -47).  

 
b. Interaksi promotif  

Interaksi promotif adalah suatu interaksi dalam 
kelompok di mana setiap anggota saling mendorong dan 
membantu anggota lain dalam usaha mereka untuk 
mencapai, menyelesaikan, dan menghasilkan sesuatu untuk 
tujuan bersama (Huda,2011:51). Ciri – ciri  Interaksi promotif 
menurut Suprijono (2009:60) adalah siswa saling  
memberikan bantuan yang efektif dan efisien bagi anggota – 
anggota lain yang mebutuhkan, saling memberi informasi 
dan sarana yang diperlukan,memproses informasi bersama 
secara lebih efektif dan efisien, saling mengingatkan, saling 
membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 
argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan 
terhadap masalah yang dihadapi, saling percaya dan saling 
memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.  

  
c. Akuntabilitas individu  

Akuntabilitas individu atau tanggung jawab individu  
dalam kelompok kooperatif akuntabilitas ini muncul ketika 
performa setiap anggota kelompok dinilai dan hasilnya 
diberikan kembali kepada mereka dan kelompoknya. Dari 
hasil inilah setiap anggota  kelompok bisa berefleksi kembali 
untuk meningkatkan performa agar mampu berkontribusi 
maksimal kepada kelompoknya masing – masing. Dari hasil 
evaluasi tersebut kelompok dapat mengetahui mana 
anggota yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan 
tugas kelompok. Agar dapat sukses bersama maka 
diperlukan tanggung jawab invidu yang besar dari setiap 
anggota kelompok, tentu saja tanggung jawab individu 
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sangat mempengaruhi terhadap hasil yang dicapai oleh 
kelompoknya, semua anggota kelompok wajib untuk 
memberikan kontribusi jadi bukan hanya sebahagian atau 
satu orang saja yang bertanggung jawab  melainkan semua 
anggota kelompok harus  bertanggung jawab (Huda 2011:52 
-53). Oleh karena tanggung jawab individu sangat penting 
maka diperlukan cara untuk meningkatkan tanggung jawab 
individu. Menurut Suprijono (2009:60) beberapa cara untuk 
meningkatkan tanggung jawab individu adalah 
mengusahakan kelompok belajar jangan terlalu besar, 
melakukan assesmen terhadap setiap siswa, memberikan 
tugas kepada siswa, yang dipilih secara acak untuk 
mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru dan 
seluruh siswa, selalu mengamati setiap kelompok dan 
mencatat frekuensi individu dalam membantu kelompok, 
menugasi salah satu anggota kelompok yang berperan 
sebagai pemeriksa di kelompoknya, dan menugasi siswa 
untuk mengajar temannya.  Dengan  beberapa cara di atas 
diharapkan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas 
individu saat pembelajaran.  

 
d. Ketrampilan interpersonal dan kelompok kecil  

Ketrampilan interpersonal dan kelompok kecil  
bertujuan untuk mengkoordinasi setiap usaha demi 
mencapai tujuan kelompok yaitu siswa harus saling percaya 
satu sama lain, berkomunikasi dengan jelas dan tidak 
ambigu, saling menerima dan mendukung satu sama lain, 
dan menyelesaikan setiap perdebatan yang sekiranya 
melahirkan konflik, Jhonson & Jhonson (dalam Huda 
2011:55). Dalam model pembelajaran kooperatif 
keterampilan sosial yang dimiliki anggota kelompok turut 
berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok 
tersebut. Namun belum tentu dalam satu kelompok belajar 
kooperatif terdiri dari anggota kelompok yang memiliki 
keterampilan sosial yang baik, oleh karena itu  sangat 
diperlukan keterampilan interpersonal anggota kelompok 
agar dapat mengkoordinasikan setiap kegiatan kelompok 
agar mendapatkan hasil yang baik .   

 
e. Pemrosesan kelompok  

Dalam pembelajaran kooperatif, pemrosesan 
kelompok dapat didefinisikan sebagai refleksi kelompok 
dalam mendeskripsikan tindakan apa saja yang membantu 
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dan tidak terlalu membantu dan membuat keputusan 
tentang tindakan apa saja yang dapat dilanjutkan atau perlu 
dirubah. Tujuan pemrosesan kelompok adalah 
mengklarifikasikan dan meningkatkan efektivitas kerjasama 
antar anggota untuk mencapai tujuan kelompok. 
Pemrosesan kelompok ini bisa berlangsung dua kali yaitu  
pemrosesan kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan 
(Huda 2011: 56 -57). 

 
2. Fase – Fase  Model Pembelajaran Kooperatif .  

Agar dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif 
secara baik maka guru harus memahami fase – fase model 
pembelajaran kooperatif. Berikut adalah fase – fase  model 
pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2009:65) : 

Tabel 1 
 Fase model pembelajaran kooperatif  

Fase – Fase Perilaku Guru 

Fase 1 : Present goals and set  
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik  

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan siswa siap belajar 

Fase 2: Present information  
Menyajikan informasi  

Mempresentasikan informasi kepada 
siswa secara verbal 

Fase3: Organize student into 
learning teams  
Mengorganisir peserta didik 
ke dalam tim – tim belajar  

Memberikan penjelasan kepada siswa 
tentang tata cara pembentukan tim 
belajar dan membantu kelompok 
melakukan transisi yang efisien  

Fase 4:  Assist team work and 
study Membantu kerja tim 
dan belajar  

Membantu tim - tim belajar selama 
siswa mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials 
Mengevaluasi  

Menguji pengetahuan siswa mengenai 
berbagai materi pembelajaran atau 
kelompok – kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6: Provide recognition  
Memberikan pengakuan atau 
penghargaan  

Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan  prestasi individu maupun 
kelompok 

 
E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  Jigsaw  

Di dalam pembelajaran Jigsaw, siswa dibagi dalam kelompok – 

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anggota yang dinamakan kelompok 

asal (home group). Setiap kelompok diberi informasi yang membahas salah 

satu topik dari materi pelajaran mereka saat itu. Dari informasi yang 
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diberikan pada setiap kelompok, masing – masing anggota harus 

mempelajari bagian – bagian yang berbeda dari informasi tersebut. Setiap 

anggota yang mempelajari bagian – bagian yang lebih kecil dari topik 

utama dengan anggota – anggota kelompok lain yang mempelajari topik 

yang sama. kelompok siswa yang mempelajari informasi yang sama ini 

dinamakan kelompok ahli (expert group). Di dalam kelompok ahli masing – 

masing siswa mempelajari, saling berdiskusi, dan mencari cara terbaik 

untuk menjelaskan informasi tersebut kepada kelompok asalnya agar 

siswa pada kelompok asal tidak menerima informasi yang salah. Setelah 

selesai berdiskusi, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal, dan 

masing –masing anggota kelompok mulai menjelaskan bagian informasi 

tersebut kepada anggota satu kelompoknya. Jadi dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa bekerja kelompok sebanyak 

dua kali, yakni dalam kelompok mereka sendiri dan dalam kelompok ahli. 

Setelah masing masing anggota kelompok selesai membagikan informasi 

kepada teman satu kelompoknya,  selanjutnya  mereka akan diuji secara 

individu (Huda,2011:120 -121).  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Emildadiany (2008)  
 

1. Keunggulan  Model Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw  

 

Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menurut Hasanah (2007:29) 
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a. Keunggulan  Model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

1) Dapat mengembangkan hubungan antar pribadi positif 

di antara siswa yang memiliki kemampuan belajar 

yang berbeda  

2) Menerapkan bimbingan sesama teman  

3) Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi  

4) Memperbaiki kehadiran  

5) Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar  

6) Sikap apatis berkurang  

7) Pemahaman materi lebih mendalam  

8) Meningkatkan motivasi belajar  

b. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

1) Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif 

dalam kelompok masing-masing maka dikhawatirkan 

kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi.  

2) Jika anggota kelompok kurang dapat bekerja sama dan 

bertanggung jawab maka akan menimbulkan masalah, 

misal jika ada anggota yang hanya membonceng dan 

menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi  

3) Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila 

penataan ruang belum terkondisi dengan baik 

sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang 

dapat menimbulkan gaduh.  

 
F. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

STAD atau Student Teams Achievement Division merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin. Saat 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dibagi  
dalam bentuk kelompok yang  tiap kelompoknya beranggotakan empat 
atau lima orang secara heterogen menurut kemampuan, jenis kelamin, dan 
sukunya, kemudian guru menyajikan materi pelajaran, selanjutnya siswa 
bekerja dalam tim kemudian  siswa - siswa di dalam kelompok itu 
memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran 
itu. Akhirnya semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi 
tersebut, dan pada saat itu mereka tidak bisa saling membantu satu sama 
lain. Nilai kuis siswa diperbandingkan dengan nilai  sebelumnya, dan nilai – 
nilai itu diberi hadiah berdasarkan seberapa tinggi peningkatan yang bisa 
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mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka 
sebelumnya. Nilai – nilai itu kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan 
nilai kelompok dan kelompok yang bisa mencapai kriteria tertentu  bisa 
mendapatkan sertifikat atau hadiah – hadiah yang lainnya. (Sharan,2012:5-
6). 

Gagasan utama dari STAD adalah untuk  memotivasi siswa agar 
dapat saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 
keterampilan yang diajarkan guru. Apabila  siswa menginginkan kelompok 
mereka dapat memperoleh  penghargaan kelompok, mereka harus bisa 
saling membantu teman sekelompoknya dalam mempelajari pelajaran. 
Mereka harus mendorong teman sekelompok mereka untuk melakukan 
yang terbaik, memperlihatkan norma – norma bahwa belajar itu penting, 
berharga dan menyenangkan. Para siswa bekerja sama setelah guru 
menyampaikan materi pelajaran. Setiap siswa harus menguasai materi 
pelajaran hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab perseorangan. 
Agar dapat menguasai materi pelajaran siswa dalam kelompok dapat 
bekerja dengan berbagai macam cara, berberapa di antaranya yaitu 
bekerja berpasangan bertukar jawaban, mendiskusikan cara – cara untuk 
menyelesaikan masalah itu, atau mereka saling memberi pertanyaan 
tentang isi dari yang mereka pelajari itu. Satu – satunya cara bagi 
kelompok untuk berhasil adalah membuat semua anggota kelompok 
menguasai materi yang diberikan oleh guru agar bisa agar semua anggota 
kelompok dapat  berhasil menjalani tes individu. Karena skor kelompok 
didasarkan pada kemajuan yang diperoleh siswa atas nilai sebelumnya 
atau kesempatan sukses bersama(Slavin,2005:12-13). 
 

1. Komponen Utama  STAD  

STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi 

kelas, kelompok, kuis, skor kemajuan perseorangan, dan penilaian 

kelompok.    

 

a. Presentasi kelas  

 Materi pada awalnya diperkenalkan dalam presentasi 

kelas. Seringkali dipimpin oleh guru, tetapi juga bisa 

memasukan presentasi audio visual lewat berbagai media. 

Presentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pengajaran 

biasa karena siswa harus benar – benar fokus pada satuan 

STAD. Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa selama 

presentasi kelas berlangsung mereka harus memberi 

perhatian penuh, karena dengan demikian akan sangat 
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membantu siswa menjalani kuis dengan baik, dan kuis itu 

menentukan nilai kelompok siswa (Sharan ,2012:9).  

 

b. Kelompok  

Satu Kelompok terdiri dari empat atau lima siswa yang  

heretogen baik secara kemampuan, jenis kelamin, maupun ras 

siswa. Tugas utama dari kelompok adalah menyiapkan para 

anggotanya untuk menjalani kuis dengan baik. Setelah guru 

menyajikan materi, anggota kelompok berkumpul untuk 

mempelajari lembar tugas dan materi – materi lainnya. Siswa 

mendiskusikan masalah tersebut secara bersama – sama, 

membandingkan jawaban, dan memperbaiki kesalahan 

pemahaman jika ada anggota kelompok yang membuat 

kesalahan (Sharan ,2012:9-10). 

 

c. Kuis  

Setelah satu sampai dua kali guru melakukan 

presentasi  dan satu sampai dua kali kerja kelompok, para 

siswa menjalani kuis secara individu. Pada saat mengerjakan 

kuis siswa tidak diijinkan saling membantu. Hal ini bertujuan 

agar siswa secara perseorangan bertanggung jawab untuk 

memahami materi yang dipelajari. Hasil kuis saat itu akan 

dibandingkan hasil kuis sebelumnya atau skor dasar 

sebelumnya untuk memperoleh skor kemajuan perseorangan. 

Yang kan dijadikan dasar penghargaan kelompok (Sharan 

,2012:10) 

 

d. Skor kemajuan perseorangan  

Maksud dari skor kemajuan perseorangan adalah 

menanamkan tujuan hasil belajar  yang dapat dicapai siswa, 

apabila siswa bekerja lebih keras dan belajar lebih baik 

dibandingkan sebelumnya. Setiap siswa bisa menyumbangkan 

nilai maksimal untuk kelompok mereka dalam sistem 

penilaian ini, oleh karena itu setiap siswa harus menunjukan 

kemajuan yang lebih baik dari pada yang sebelumnya (Sharan 

,2012:10).  
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Kemajuan perseorangan dinyatakan dalam nilai 

kemajuan. Siswa menerima nilai kemajuan untuk kelompok 

mereka berdasarkan seberapa besar nilai kuis mereka 

melampaui nilai dasar mereka. Sebagai contoh nilai kuis lebih 

dari 10 poin di bawah nilai dasar adalah 0. Nilai kuis 10 poin 

sampai 1 dibawah nilai dasar adalah 10. Nilai kuis hingga 0 

hingga 10 poin di atas nilai dasar diberi 20. Nilai kemajuan  

untuk 10 poin di atas nilai dasar adalah 30. Yang mengerjakan 

tugas secara sempurna diberi poin 30, (Sharan, 2012:22).  

 

e. Penghargaan kelompok  

Kelompok dapat  diberi sertifikat atau penghargaan 

apabila nilai rata – rata mereka melampaui kriteria tertentu. 

Sertifikat untuk kelompok yang mencapai standar prestasi 

tinggi, pengakuan khusus, hadiah kecil – kecilan, atau 

pengharhaan lain menegaskan gagasan bahwa bekerja baik 

secara berkelompok adalah penting,Sharan (2012:11). 

Untuk memberikan nilai kelompok, yaitu dengan cara 

menjumlahkan nilai kemajuan anggota kelompok kemudian 

dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Ada dua tingkat 

penghargaan pada nilai kelompok. Tingkatan tersebut adalah 

sebagai berikut : “ kelompok hebat” 18 – 22, “ kelompok 

super “ 23 atau lebih, Sharan (2012:23). 

 

2.  Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif  

Tipe STAD .  

Menurut  Soewarso dalam Hasanah (2007:26 -27) 

keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD adalah sebagai berikut :  

 

a. Keunggulan  Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

1) Membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang 

sedang dibahas.  

2) Adanya anggota kelompok lain yang menghindari 

kemungkinan siswa mendapatkan nilai rendah, karena 

dalam pengetesan lisan siswa dibantu oleh anggota 

kelompoknya.  



19 
 

 
 

3) Menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar 

mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal 

yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.  

4) Menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi serta 

menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan 

dengan teman sebaya.  

5) Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan 

memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil 

yang lebih tinggi.  

6) Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk 

menambah ilmu pengetahuannya.  

7) Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan 

guru untuk memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. 

b. Kelemahan  Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

1) Pembelajaran kooperatif tipe STAD satu – satunya solusi 

untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok 

kecil . 

2) Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat 

berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri . 

3) Memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian 

kurikulum tidak dapat dipenuhi . 

4) Tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat.  

5) Penilaian terhadap individu dan kelompok serta pemberian 

hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

G. Perbandingan antara Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dan  
STAD. 

 
Tabel 2  

 Perbandingan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan STAD  
Menurut Arends (2008:18) 

 
Pembeda  Jigsaw STAD  

Tujuan 
Kognitif 

Pengetahuan konseptual 
faktual dan akademis 

Pengetahuan akademis 
faktual 

Tujuan sosial Kerja kelompok dan kerja 
sama 

Kerja kelompok dan kerja 
sama 

Struktur tim Tim – tim belajar heterogen 
beranggota 4-5 orang 
menggunakan tim – tim asal 
dan tim – tim ahli  

Tim – tim belajar heterogen 
beranggota 4-5 orang 

Pemilihan 
topik 

Biasanya Guru 
 

Biasanya Guru 
 

Tugas utama Siswa menyelidiki berbagai 
materi di kelompok ahli 
kemudian membantu 
anggota – anggota di 
kelompok asal untuk 
mempelajari berbagai materi  

Siswa mungkin meng-
gunakan lembar kerja dan 
saling membantu dalam 
menguasai materi belajar 

Penilaian Bervariasi dapat berupa tes 
mingguan, 

Tes mingguan 

Pengakuan Newsletter dan publikasi lain  Newsletter dan publikasi lain 

   
Tabel 3  

Perbandingan Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dan  STAD  
Menurut  Slavin (2005:27) 

 
Perbandingan Jigsaw STAD 

Tujuan Kelompok Ya Ya 

Tanggung Jawab Individual Ya (spesialisasi 
tugas) 

Ya 

Kesempatan Sukses bersama Tidak Ya (poin 
perkembangan) 

Perbandingan Jigsaw STAD 

Kompetisi tim Tidak Kadang – 
kadang 

Spesialisasi Tugas Ya Tidak 

Adaptasi Terhadap masing – masing 
individu 

Tidak Tidak 
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H. Penelitian Yang Relevan  

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan perbandingan 

antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw. 

Penelitian – penelitian sebelumnya tersebut antara lain :  

a. Handitaserra (2011), dengan judul penelitian “Eksperimentasi 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Dan Tipe Jigsaw Berbantu 

Media Powerpoint Pada Pokok Bahasan Teorema Phytagoras Kelas 

Viii Smp Negeri Se – Kabupaten Sragen Ditinjau Dari Minat Belajar 

Siswa Tahun Pelajaran 2010/2011”. Hasil penelitian yang terkait 

dengan perbandingan antara  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw lebih baik dari pada pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Zakiyah(2010), dengan judul penelitian “Studi Komparasi Hasil 

Belajar Matematika Siswa Antara Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Dengan Tipe Student Teams achievement Division 

(STAD) Pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat Kelas Vii Mts Nasy-Atul 

Muta’allimin 1 Gapura Sumenep” Hasil penelitian yang terkait 

dengan perbandingan antara  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan Jigsaw adalah antara hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) tidak ada perbedaan yang 

signifikan.  

c. Mahmud (2011) dengan judul penelitian “Eksperimentasi model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw pada pokok 

bahasan bentuk aljabar ditinjau dari perhatian orang tua siswa 

kelas Vii Smp Negeri Di Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 

2010/2011” hasil penelitiannya adalah siswa dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mempunyai prestasi belajar yang sama baik 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

d. Angraini (2008), dengan judul penelitian “Studi Tentang 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) dan Tipe Jigsaw Pada Mata Kuliah Kalkulus Peubah Banyak 

I” hasil penelitiannya adalah rata – rata hasil belajar kalkulus 

peubah banyak I mahasiswa kelas eksperimen I (tipe STAD) adalah 
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62, 72 sedangkan pada kelas eksperimen II (tipe Jigsaw) adalah 

73,0 maka dapat disimpulkan  tipe Jigsaw lebih efektif dalam 

pembelajaran matematika dibanding STAD 

e. Setyawati (2008), dengan judul penelitian ”Eksperimentasi 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe Jigsaw pada 

kompetensi dasar persamaan kuadrat ditinjau dari motivasi belajar 

peserta didik kelas X SMA Negeri di Surakarta” hasil penelitiannya 

adalah peserta didik yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif antara tipe STAD dan Jigsaw X A = 79,38; mempunyai 

prestasi belajar matematika yang tidak berbeda secara signifikan 

(XB = 80,07) 

f. Basori (2009), dengan judul penelitian “Keefektifan Dua Strategi 

Pembelajaran Kooperatif (STAD Vs Jigsaw) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika pada Siswa Kelas V SDN Sukabumi II Kota Probolinggo 

yang Memiliki Gaya Belajar Berbeda” Hasil penelitian yang terkait 

dengan perbandingan adalah antara model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw terdapat perbedaan hasil belajar 

perkalian bilangan pecahan yang signifikan (p < 0,05) antara 

kelompok siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan kelompok siswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelompok belajar 

tipe STAD mencapai nilai rerata = 74,78, sedangkan kelompok 

belajar tipe Jigsaw mencapai nilai rerata = 70,1 . 

 

I. Kerangka berpikir 

Hasil belajar siswa yang rendah dikarenakan guru hasil 

menggunakan metode konvensional yang cenderung mengakibatkan siswa 

dikelas hanya menjadi seorang pendengar yang pasif,  pembelajaran hanya 

berpusat pada guru atau dapat dikatakan guru yang mendominasi proses 

belajar mengajar maka perlu dicarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. 

Metode pembelajaran yang baik merupakan metode pembelajaran yang 

tidak hanya di dominasi oleh guru melainkan juga melibatkan keaktifan 

siswa(wijayanti,2009),  metode pembelajaran tersebut beberapa di 

antaranya tergolong dalam model pembelajaran kooperatif, di mana siswa 

diberi kesempatan secara aktif dalam kelompok saat  pembelajaran 

berlangsung. Menurut Huda (2011:12) “siswa – siswa yang saling 
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membantu proses belajarnya satu sama lain akan berpengaruh signifikan 

terhadap kepribadian sosial dan akademik mereka”.   

Pada  Jigsaw siswa bekerja kelompok sebanyak dua kali, di mana 

mereka bekerja bersama kelompok ahli dan kelompok asal (Huda 

2011:121), sedangkan pada STAD siswa hanya belajar dengan kelompok 

mereka sendiri sehingga diharapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari pada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk membandingkan 

hasil belajar matematika  antara siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif  tipe  Jigsaw dan STAD pada materi bentuk 

pangkat dan akar siswa kelas X di SMA Katholik St Yoseph Kalabahi  agar  

peneliti dan guru dapat mengetahui adakah perbedaan hasil belajar yang 

dicapai siswa  siswa model pembelajaran kooperatif  tipe apakah yang 

sesuai untuk materi bentuk pangkat dan akar sehingga hasil belajar siswa 

akan lebih baik.   

 

J. Hipotesis penelitian    

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas 

maka dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:  

Ho: 𝜇1 = 𝜇2 : Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika 

antara siswa  yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw dan STAD 

kelas X SMA Katholik St Yoseph Kalabahi.   

Ha: 𝜇1 ≠ 𝜇2 : Ada perbedaan hasil belajar matematika antara 

siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw dan STAD 

kelas X SMA Katholik St Yoseph Kalabahi  

 


