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Abstract—ThisstudyaimstodeterminetheinfluenceofcooperativelearningSTAD and
Jigsawtypethroughphysicsconceptmastery.Thisresearchisatypeofquasiexperimental
withposttestonlycontrolgroupdesign.Thepopulationofthisresearchisall67studentsof
XIgradeinSMAN 1Kediri.Theretwosamplewhichusedclusterrandom samplingthat
comesasXIgradestudentsofMS1departmentwasdeterminedastheexperimental1
groupthatgivenbycooperativelearningSTADtypeandXIgradestudentofMS2department
wasdeterminedastheexperimental2groupthatgivenbycooperativelearningJigsawtype.
Thewayofcollectingdatafortheconceptmasterywasdonebyusingessaytest.Theresult
revealedthat themeanscoreofthepost-testforconceptmasterywas73,69forthe
experimental1groupwithSTADtypeand61,07fortheexperimental2groupwithJigsaw
type.Twogroupwashomogenyandnormaldisrtribution.Theresearchhypothesiswas
testedusingt-testpolledvariances.Theresultshowedthatthevalueofttabwashigherthan
tarith,thevaludeis2,841>2,021.Astheconclusion,thisresearchshowedtherewasaneffect
towardstheexperimentalgroupstudent’sconceptmasteryinphysics.
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PENDAHULUAN

Fisika merupakan salah satu

bagian dalam ilmu sains yang pada

umumnya terdiri dari sekumpulan

pengetahuan,caraberpikir,danproses

penyelidikan(Larasati,2014).Kumpulan

pengetahuan tersebut dapat berupa

fakta,konsep,prinsip,hukum,teori,dan

model.Fisika dalam pembelajaran di

sekolahmengacupadakurikulum yang

digunakan.Tujuanumum pembelajaran

fisika menurutKurikulum 2013 ialah

menguasaikonsep dan prinsip serta

mempunyai keterampilan

mengembangkan pengetahuan dan

sikappercayadirisebagaibekaluntuk

melanjutkan pendidikan pada jenjang

yanglebihtinggisertamengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi

(Kemendikbud,2014).Peran guru di

dalam kelas seharusnya dapat

membantu siswa menemukan fakta,

konsep,atau prinsip bagidirimereka

sendiri,bukan mengendalikan seluruh

kegiatanpembelajarandidalam kelas

agarpembelajaranfisikamenjadilebih

bermakna.

Pembelajaran fisika akan lebih

bermaknajikasiswaterlibataktifdalam

proses mengamati,memahami,dan

menerapkanfakta,konsep,atauprinsip

fisika dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan haltersebutdiperlukan

modelpembelajaranyangsesuaiagar

siswadapatterlibataktifdalam proses

pembelajaranfisika.Hikmawati(2014),

tidaklah cukup bagi guru hanya

menggantungkan diri pada satu

pendekatanataumetodepembelajaran.

Gurudenganbermodalkankemampuan

melaksanakan berbagai model

pengajaran,dapatmemilihmodelyang

sesuaidenganlingkunganbelajaratau

sekelompoksiswatertentu.

Berdasarkan hasilobservasidi

SMAN 1 Kediri, di dalam proses

pembelajaran peserta didik belum

terlibatsecaraaktif.Pesertadidikbelum
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terbiasa dengan konsep-konsep fisika

yang bersifatabstrak dan asing bagi

peserta didik.Pembelajaran didalam

kelasjugadilakukansecaramonoton,

yang menyebabkan kurang

bermaknanyapembelajaranfisikayang

menyebabkankejenuhandanrendahnya

hasil belajar peserta didik. Faktor

rendahnya hasilbelajarpeserta didik

juga dipengaruhi oleh rendahnya

penguasaan konsep fisika dan

kurangnyainteraksiantarpesertadidik

sehingga diskusiterjadisecara tidak

merata yang menyebabkan beberapa

siswa menjadipasifdan mengalami

kebosananselamapembelajaranfisika.

Nyoman, dkk (2016), konsep

merupakan dasarbagiproses-proses

mental yang lebih tinggi untuk

merumuskan prinsip-prinsip dan

generalisasi-generalisasi untuk

memecahkanmasalah,seorangsiswa

harus mengetahuiaturan-aturan yang

relevan, dan aturan-aturan ini

didasarkan pada konsep-konsep yang

diperolehnya,jadipenguasaan konsep

merupakan syarat mutlak dalam

mencapai keberhasilan pembelajaran

fisika, karena merupakan suatu

landasan dalam berpikir dan

menumbuhkan kemampuan serta

keterampilan dalam pembelajaran

lainnya.Penguasaankonsepdisinitidak

hanyaterbataspadamengenalkonsep,

tetapi peserta didik harus dapat

menghubungkan antara konsep yang

satu dengan konsep lain yang masih

adakaitannya.

Salahsatumodelpembelajaran

yangdapatmemenuhikondisitersebut

adalahmodelpembelajarankooperatif.

Pada penelitian iniakan diterapkan

modelpembelajarankooperatif,dimana

menurutBuchari(2008),pembelajaran

koperatif merupakan model

pembelajaran dimana peserta didik

belajar dalam kelompok kecil yang

memiliki tingkat kemampuan yang

berbeda.Setiapanggotasalingbekerja

sama dengan membantu memahami

suatu materi pembelajarannya.

Menekankan pada kerjasama

antarsiswa, ketergantungan, dan

tanggungjawabdalam struktur,tugas,

tujuan,danhadiah.

Terdapatbeberapa tipe dalam

modelpembelajarankooperatif,namun

yang digunakan pada penelitian ini

adalahmodelpembelajarankooperatif

tipe STAD dan JIGSAW. Model

pembelajarankooperatiftipeSTADdan

Jigsawmemilikikarakteristikyangtidak

jauhberbeda.Perbedaanmendasardari

kedua teknik iniadalah pada model

kooperatiftipeSTAD didasarkanpada

gagasanataupemikiranbahwapeserta

didik bekerja bersama-sama dalam

belajar, dan bertanggung jawab

terhadappenguasaanmaterikelompok,

sedangkan pada tipe Jigsaw,peserta

didik dibebankan tanggung jawab

secaraindividuuntukmenguasisuatu

bagianmateriuntukdiajarkankepada

anggotalainnya.Sehinggapenguasaan

materikelompokmerupakantanggung

jawabdarisetiappesertadidikdalam

kelompoktersebut.

Uraian di atas mendorong

peneliti untuk melakukan suatu

penelitian terkait pengaruh model

pembelajarankooperatiftipeSTADdan

Jigsaw terhadap penguasaan konsep

fisika.

METODEPENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan

sebagaipenelitian eksperimen semu

(quasi experiment) dengan desain

posttest-only controlgroup.Populasi

penelitianiniadalah3kelasyangberisi
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67 peserta didik SMA (Sekolah

Menengah Atas). Sampel penelitian

adalah 42 peserta didik yang terbagi

dalam duakelasyakni21pesertadidik

dalam kelas eksperimen 1 dan 21

pesertadidikdalam kelaseksperimen2.

Pemilihan sampel dilakukan dengan

metode “cluster random sampling”.

Peserta didik tersebut memiliki

pengetahuan awalyang hampirsama

yang diidentifikasi dari nilai mid

semester gasal Tahun Ajaran

2018/2019.Pada kelaseksperimen 1

diberiperlakuan modelpembelajaran

kooperatif tipe STAD dan kelas

eksperimen 2 diberiperlakuan model

pembelajaran kooperatiftipe Jigsaw.

Kedua kelas diberi pos-tes setalah

perlakuan.

Instrumenpenelitianberupates

kognitif uraian yang soalnya

dikategorikan dalam 6 aspek kognitif

berdasarkan taksonomiBloom yang

direvisioleh Anderson dan Krathwohl

(2015)yangsudahdivalidasidandiuji

reliabilitasnya. Analisis data

penguasaan konsep berupa uji

homogenitasmenggunakanuji-Fdanuji

normalitas menggunakan uji Chi

Kuadrat,Kemudiandilanjutkandengan

ujihipotesismenggunakanuji-tpolled

variandengantarafsignifikan0,05.

HASILDANPEMBAHASAN

Uji coba instrumen yang diuji

cobakan berupa tes penguasaan

konsepberbentuksoaluraiansebanyak

10 soal. Instrumen tersebut telah

diujikankepadapesertadidikkelasXII

MS 1 SMAN 1 Kediridengan jumlah

peserta didik sebanyak 19 orang.Uji

instrumeninimeliputiujivaliditasdan

reliabilitas. Seluruh soal didapatkan

valid dan reliabelsehingga digunakan

untuk mengambil data penguasaan

konseppadapos-tes.Datapenguasaan

konsep diambil setelah diberikan

perlakuanberupamodelpembelajaran

kooperatif tipe STAD untuk kelas

eksperimen1danmodelpembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw untuk kelas

eksperimen2.
Tabel1.DataPenguasaanKonsep

Kelas Eksperimen
1

Eksperimen
2

N 21 21

Nilai
Tertingg

i

95,00 47,50

Nilai
Terenda

h

87,50 30,00

Rata-
rata

73,69 61,07

SD 15,26 14,19

Berdasarkan data tersebutterlihat

bahwa penguasaan konsep rata-rata

kelaseksperimen1lebihbesardaripada

kelas eksperimen 2, adapun grafik

penguasaan konsep tersebut

ditunjukkanpadagambar1berikutini.

Gambar1GrafikPenguasaanKonsep

Pengujiandatapenguasaankonsep

peserta didik diawali dengan uji

homogenitas kedua data, yang

dilanjutkandenganujinormalitas,dan

terakhirujihipotesismenggunakanuji-t

polled varians.Dariujihomogenitas

datayangtelahdilakukandidapathasil

Fhitung sebesar 1,26 sedangkan Ftabel

sebesar2,12 dengan tarafsignifikan

0,05.SehinggaFhitung<Ftabelyangberarti
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datateskeduakelasadalahhomogen.

Selanjutnyadilakukanujinormalitas

data tes akhir pada masing-masing

kelas.Berdasarkan perhitungan yang

telahdilakukandidapatkannilaiχ2

hitung

kelas eksperimen 1 dan kelas

eksperimen2berturut-turutyaitu7,20

dan2,57,sedangkannilai untukχ2

tabel

kelaseksperimen1daneksperimen2

berturut-turut yaitu 9,48 dan 11,07,

sehingga didapatkan bahwa kedua

kelasmemiliki < padatarafχ2

hitung
χ2

tabel

signifikan 5%, jadi kedua kelas

terdistribusinormal.

Datatesakhirkeduakelashomogen

dan terdistribusi normal. Untuk

mengetahui apakah ada pengaruh

model pembelajaran kooperatif tipe

STADdanJigsawterhadappenguasaan

konsep dilanjutkan denga uji-tpolled

varians. Hasil uji statisti yang

didapatkan menunjukkan nilai thitung

sebesar2,841lebihbesardaripadattabel

yangbernilai2,021padatarafsignifikan

5%dengandb=40,sehinggaH0ditolak

danHa diterima.Halinimenunjukkan

bahwa terdapat pengaruh model

pembelajarankoopetatiftipeSTADdan

Jigsaw terhadap penguasaan konsep

fisika.

Modelpembelajarankooperatiftipe

STAD dan Jigsaw sama-sama

berpengaruh karena tipe STAD dan

Jigsaw memilikiciriyang sama yaitu

pemberian penghargaan (reward)

kepadapesertadidikyangmengalami

peningkatan yang diberikan tidak

terbatas pada fase, namun dapat

diberikanselamaprosespembelajaran

berlangsung,kapanpun guru merasa

peserta didik berhak mendapatkan

penghargaan atas usaha yang telah

dilakukan peserta didik dalam

berkontribusipadasaatkegiatanbelajar

mengajar.Pendapatinididukungoleh

Isjoni (2011), bahwa pengembang

modelinitelah menunjukkan bahwa

modelstrukturpenghargaankooperatif

telah dapat meningkatkan penilaian

siswa pada belajar akademik dan

perubahan norma yang berhubungan

denganhasilbelajardanungguldalam

membantu siswa memahamikonsep-

konsepyangsulit.

Modelpembelajarankooperatiftipe

STAD dan Jigsaw memilikipengaruh

terhadap penguasaan konsep peserta

didik, namun kedua model

menghasilkan nilai rata-rata yang

berbeda.Terlihatpada tabel1 data

penguasaan konsep peserta didik

bahwarata-ratanilaikelaseskperimen

1yangdiberiperlakuanberupamodel

pembelajaran kooperatif tipe STAD

memilikinilairata-ratayanglebihtinggi

dibanding kelas eksperimen 2 yang

diberi pelakuan berupa model

pembelajaran kooperatiftipe Jigsaw.

Siswa yang diberi pelakuan berupa

model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dan Jigsaw memilikinilairata-

rataberturut-turut73,69dan61,07.Hal

ini disebabkan karena terdapat

perbedaanyangmendasardalam salah

satu sintaks pembelajaran, dimana

pada modelpembelajaran kooperatif

tipe STAD, guru masih menyajikan

materidanmembimbingpesertadidik

untukmenguasaimateripembelajaran

yangkemudiandalam diskusikelompok

peserta didik yang pintar dapat

menjelaskan kepada anggota

kelompoknyayangbelum paham.Pada

model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw siswa dituntutuntuk menjadi

ahli dalam satu pokok bahasan

sehinggasetiappesertadidikmemiliki

tanggungjawabyangberbedadengan

anggota kelompok yang lain,halini

menyebabkan peserta didik hanya
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terfokus mempelajari materi sesuai

bidangkeahliannya,selainitu,menurut

penelitipesertadidikdikelasXISMAN1

Kediribelum dapatbertanggungjawab

sepenuhnya terhadap persoalan yang

diberikan. Peserta didik masih

memerlukanbimbingandariguruuntuk

menguasaimateripelajaran.Menurut

Sari(2010),prinsip dasar daritipe

Jigsaw adalah sikap ketergantungan

positif antar individu. Tipe jigsaw

diibaratkansebagaiJigsawpuzzleyang

tidakakanlengkaptanpatiapkepingan

saatdigabungkan.Haliniterjadikarena

tipeinimelibatkanpartisipasiaktifdari

setiap individu dalam kerja kelompok

dan mareri pelajaran disusun

sedemikian rupa sehingga setiap

anggota kelompok memilikiinformasi

dan pengaruh tersendiri terhadap

kelompoknya.Halinilahyangmenjadi

kekuranganbagitipeJigsaw untukdi

terapkan diSMAN 1 Kediri,karena

peserta didik tidak semua dapat

menggabungkan kepingan-kepingan

materiuntuk digabungkan,sehingga

menghambatpeserta didik yang lain

untukmemahamimateri.

Hasilpenelitian inididukung oleh

Rasim (2010)yangmenyatakanbahwa

antaramodelpembelajarankooperatif

tipe STAD dan Jigsaw memiliki

perbedaanpengaruhterhadapprestasi

belajarpesertadidik.TipeSTAD lebih

baik daripada Jigsaw untuk

pembelajaranfisika,namunkeduatipe

inisama-samadapatdigunakandalm

pembelajaran fisika karena

menunjukkan hasilyang memuaskan

yaitukelasyangdiberiperlakuanbaik

tipeSTAD maupunJigsaw memenuhi

KKM.Halinidisebabkan kerjasama

yangdilakukansiswadalam kelompok

pembelajaran kooperatif tipe STAD

lebih baik dibandingkan dengan

kerjasama dalam pembelajaran

kooperatiftipeJigsaw.Halinisesuai

jugadenganpenelitianyangdilakukan

oleh Doyan (2015)yang menyatakan

bahwaadaperbedaanpengaruhmodel

pembelajarankooperatiftipeSTADdan

tipeJigsawterhadaphasilbelajarfisika.

Pesertadidikyangdiajarmenggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe

STAD memberikan hasilbelajaryang

lebih tinggidibanding dengan siswa

yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

dengan selisih rerata yang dihasilkan

kedua model pembelajaran tersebut

memilikirentangyangcukupjauh.Hal

inidisebabkan karena pada sekolah

tempat penelitian dilakukan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

asingbagipesertadidik,sehinggaguru

harus sering menjelaskan tentang

aturan-aturanjigsawpadasaatkegiatan

belajarmengajaryang mengakibatkan

kurang optimalnya waktu pertemuan

pembelajaran digunakan untuk

berdiskusi.

Meta-analisis model pembelajaran

kooepratifyangdilakukanolehDavidW

dankawan-kawannyadalam penelitian

CooperativeLearningMethods:AMeta

AnalysisjugamenemukanbahwaSTAD

selalu lebih baik rankingnya daripada

Jigsaw,baikdalam halrasioantarasifat

kooperatif dengan kompetisi

(STAD=0,51;Jigsaw=0,29) dan rasio

antarasifatkooperatifdenganindividu

(STAD=0,29; Jigsaw=0,13). Meta-

analisis tersebut menunjukkan hasil

bahwa pembelajaran dengan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD

akanlebihbaikhasilnyadaripadamodel

pembelajarankooperatiftipeJigsaw.

Berdasarkan hasilkedua penelitian

dan meta-analisis diatas,apa yang

ditemukan pada penelitian initelah
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sesuai,yaitu hasilkedua kelas yang

dibelajarkan dengan tipe STAD dan

Jigsaw memiliki pengaruh terhadap

penguasaankonseppesertadidik.

Kendala-kendala yang dialamioleh

penelitikhususnyasaatmelaksanakan

pembelajaran disekolah ialah kurang

optimalnya dalam pembimbingan

diskusipesertadidikdanpengelolaan

waktu.Pada pembelajaran kooperatif

diperlukan banyak waktu terutama

untuktipeJigsawdimanadiskusidalam

kelompok asal dan kelompok ahli.

Pelaksanaanquizdiakhirpembelajaran

tidakdapatdilakukankarenakurangnya

waktu. Kendala lainnya yaitu tidak

terbiasanya peserta didik diberikan

tanggung jawab berupa materiuntuk

diajarkan kepada teman sebayanya.

PesertadidikdiSMAN 1Kedirimasih

harus selalu dibimbing setiap

mengalamikesulitan,sehingga belum

tepatuntuk diberikan perlakuan tipe

Jigsaw yang memberikan tanggung

jawab yang besarpada peserta didik

dalam menguasaimateri.Pada saat

pembentukan kelompok,tidak semua

peserta didik bersedia dikelompokkan

berdasarkan ketentuan model

pembelajaran kooperatif. Hubungan

sosialyangrenggangantarasiswayang

berkemampuan tinggidengan siswa

yang berkemampuan rendah

menyebabkan beberapa siswa tidak

berkenan jika mereka dikelompokkan

dalam satu tim yang sama,sehingga

dalam proses pembelajaran kadang

peserta didik sering menyampaikan

keluhannya terhadap teman

kelompoknya kepada guru karena

menghambat teman-temannya saat

berdiskusi.

Terlepas dari segala kekurangan

dalam penelitian ini, peneliti

membuktikan bahwa model

pembelajarankooperatiftipeSTADdan

Jigsaw berpengaruh terhadap

penguasaankonsepfisikapesertadidik

kelas XISMAN 1 Kediri,berdasarkan

hasilujihipotesisyangtelahdilakukan,

model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dan Jigsaw dapat dijadikan

alternatif untuk meningkatkan

penguasaankonseppesertadidik

PENUTUP

Berisi hasil penelitian dan

pembahasandapatdisimpulkanbahwa

terdapatpengaruhmodelpembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw

terhadappenguasaankonsepfisika.

Beberapa saran yang ingin

peneliti ajukan adalah pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw memerlukan

waktuyangbanyak,sehinggasebaiknya

perlu disiapkan perencanaan dan

pembagian waktunya sebaikmungkin,

agartujuanpembelajarandankegiatan

ditiap fase dapatterlaksana secara

maksimal dan penelitian dengan

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw

seyogyanya dapatdilanjutkan dengan

mengaitkan variabel-variabel yang

belum diungkapagarlebihbermanfaat

dalam duniapendidikan.
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