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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara sederhana konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan kita 

itu merupakan kunstruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui sesuatu. Pada 

tahun 1983 Resnick telah menerbitkan suatu catatan mengenai pengertian baru 

“belajar sains dan matematika” yang diperoleh dari banyak penelitian dalam 

bidang pengetahuan kognitif. Ia merangkumkan bahwa “seseorang yang belajar 

itu membentuk pengertian”. Orang yang belajar itu tidak hanya meniru atau 

mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan 

pengertian (Bettencourt, 1989). Pengetahuan ataupun pengertian dibentuk oleh 

siswa secara aktif, bukan hanya diterima secara pasif dari guru mereka (Suparno, 

1997). 

Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) sesuai dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, 

mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa 

senasib. Dengan pemanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara 

kooperatif siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (sharing) 

pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih 

berinterkasi-komunikasi-sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur dari hidup 

bermasyarakat, belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing 

(Suyatno, 2009). 
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 Menurut Suyatno (2009), ada beberapa model pembelajaran Kooperatif 

yang efektif dan bisa digunakan guru untuk merangsang siswa agar lebih aktif 

dalam proses belajar mengajar, diantaranya Exampel non Exampel, Picture and 

Picture, Number Heads Together atau Kepala Bernomor, Jigsaw, Make–A Match, 

Bertukar Pasangan, Group Investigation Student Teams Achievement Division 

(STAD), dan masih banyak lagi. Dalam prakteknya, tidak ada model 

pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, 

dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi 

siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi guru itu 

sendiri.  

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan teknik  pembelajaran Jigsaw 

dan STAD. Teknik ini merupakan salah satu teknik pembelajaran yang sangat 

sederhana dan cocok diterapkan dalam kelas yang heterogen, terutama dalam 

kemampuan akademiknya. Alasan pemilihan teknik ini adalah karena dalam 

teknik di dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui sistem kerja 

sama dalam menyelesaikan masalah atau tugas bersama dengan pasangan yang 

sudah ditentukan, selain itu mereka dapat saling bertukar informasi dengan cara 

bertukar pasangan dengan kelompok lain dan saling menanyakan dan bertukar apa 

saja yang telah diperoleh atau hasil temuan masing-masing kemudian kembali dan 

membagikan temuan baru tersebut pada pasangan semula. Dengan begitu mereka 

tidak hanya memperoleh informasi dari apa yang mereka temukan saja tetapi 

mereka dapat memperoleh informasi lebih. Jadi keunggulan dari teknik 

pembelajaran ini adalah setiap peserta didik termotivasi untuk menguasai materi, 
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Menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan tidak, antara guru dengan 

peserta didik, karena peserta didik menjadi lebih berani bertanya bila ada materi 

yang tidak dimengerti, Mendorong peserta didik tampil prima karena membawa 

nama baik kelompok lamanya.  

Hasil survei peneliti juga telah mengetahui bahwa, kenyataanya di MTs 

Tarbiyyatul Islamiyah Sidodadi Paiton Probolinggo belum pernah dipraktekkan 

teknik pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAD, apalagi hasil belajar 

peserta didik kurang memenuhi standar ketuntasan minimal (SKM). Di sini 

peneliti ingin berusaha memperbaiki pembelajaran dan membantu peserta didik 

untuk meningkatkan nilai hasil belajarnya, karena peneliti yakin sebenarnya 

mereka mempunyai kelebihan dan keterampilan yang tersembunyi dan perlu 

dilatih dan dipupuk agar berkembang maksimal. 

Model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan 

bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari 

dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. 

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 mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan 

demikian, “siswa saling tergantung dengan yang lain dan harus bekerja sama 

secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan (Emildadiany, 2008). 
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Student Team Achievment Division (STAD) merupakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. 

Pelaksanaan strategi belajar ini, siswa ditugaskan untuk bekerja dalam satu 

kumpulan yang terdiri dari 4-6 orang setelah guru menyampaikan bahan pelajaran 

dan mengharuskan semua anggota menguasai pelajaran itu. Setelah melakukan 

kegiatan diskusi setiap anggota kelompok akan diberi ujian atau kuis secara 

individu. Nilai yang diperoleh setiap anggota dikumpulkan untuk memperoleh 

nilai kelompok. Sehingga untuk mendapatkan penghargaan, setiap siswa dalam 

kelompok harus membantu kelompoknya. Pada pembelajaran kooperatif teknik 

STAD siswa belajar dan membentuk sendiri pengetahuannya berdasarkan 

pengalaman dan kerjasama setiap siswa dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan kepada mereka, pada pembelajaran ini siswa dilatih 

untuk bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka sedangkan guru 

pada metode pembelajaran ini berfungsi sebagai fasilitator yang mengatur dan 

mengawasi jalannya proses belajar (Karuru, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan  judul : 

PERBEDAAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MENGGUNAKAN 

PENDEKATAN COOPERATIF LEARNING TEKNIK JIGSAW DENGAN 

TEKNIK STAD DI MTs TARBIYYATUL ISLAMIYAH SIDODADI 

PAITON PROBOLINGGO 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah, 

sebagai berikut: 

 Manakah yang menunjukkan hasil belajar biologi yang lebih baik antara 

siswa VIII A dan VIII B materi sistem pencernaan pada manusia yang 

diajarkan melalui pendekatan Cooperative Learning teknik Jigsaw dan 

teknik STAD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

 Mengetahui hasil belajar biologi yang lebih baik antara siswa VIII A dan 

VIII B materi sistem pencernaan pada manusia yang diajarkan melalui 

pendekatan Cooperative Learning teknik Jigsaw dan teknik STAD. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk: 

1.4.1 Bagi peneliti, menyampaikan informasi tentang pengaruh dari pendekatan 

cooperative Learning teknik jigsaw dan STAD terhadap hasil belajar.  

1.4.2 Bagi guru bidang studi khususnya biologi dapat menjadikan kedua teknik 

dari pendekatan Cooperative Learning tersebut sebagai salah satu 

alternatif dalam proses belajar mengajar. 
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1.4.3 Bagi siswa dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan, 

bertanggung jawab pada setiap tugasnya, mengembangkan kemampuan 

berfikir dan berpendapat positif, dan memberikan bekal untuk dapat 

bekerjasama dengan orang lain baik dalam belajar maupun dalam 

masyarakat. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dari beberapa pertanyaan yang timbul dalam identifikasi masalah, peneliti 

membatasi pada perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diajar melalui 

pendekatan Cooperatif Learning teknik jigsaw dengan teknik Student Team 

Achievment Division (STAD). Hasil belajar biologi yang diukur pada penelitian 

ini adalah ranah kognitif pada hasil belajar Biologi Siswa kelas VIII A dan VIII B 

materi system pencernaan pada manusia Di MTs Tarbiyyatul Islamiyah Sidodadi 

Paiton Probolinggo. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Biologi adalah sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam 

(IPA) yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya 

(Aloysius, 2002). 

1.6.2 Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 
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materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok lain (Emildadiany, 2008). 

1.6.3 Student Team Achievment Division (STAD) merupakan teknik yang 

digunakan  untuk mengajarkan materi atau pengenalan konsep baru kepada 

siswa baik melalui penyajian verbal maupun tertulis. Dalam teknik STAD 

siswa dipasangkan secara merata yang memilki kemampuan tinggi dan 

rendah dalam satu kelompok sebanyak 4-5 siswa. Tiap tim saling 

membantu untuk menguasai bahan ajar yang telah diberikan melalui 

diskusi kelompok antar sesama anggota tim. Tiap siswa dan tim diberi 

skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar melalui kuis dan pertanyaan. 

Perolehan skor kelompok tertinggi maupun individu akan mendapat 

penghargaan atau hadiah (Arends, 2008). 

1.6.4 Hasil belajar merupakan  proses pembelajaran peserta didik pasti akan 

menemui penilaian terhadap kemampuan yang selama ini ia dapatkan pada 

saat melaksanakan proses belajar di sekolah. Dengan kata lain penilaian 

berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil 

belajar siswa. proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran, sedangkan  hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berupa skor tes yang diberikan dalam bentuk pretest dan postest (Sudjana, 

2008). 

 


