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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi

adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah

laku.1 Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif

permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau

penguatan (Reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai

tujuan tertentu.2 Jadi, motivasi belajar adalah adanya dorongan pada

siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Beberapa para ahli mendefinisikan motivasi sebagai berikut:

1) Hamzah B. Uno mendefinisikan motivasi adalah dorongan yang

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi

kebutuhannya.3

1Hamzah B Uno, Op. Cit., h. 1.
2Ibid., h. 23.
3Ibid., h. 3.
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2) Oemar hamalik mendefinisikan motivasi adalah perubahan energi

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.4

3) John W Santrock mendefiniskan motivasi sebagai “sesuatu hal

melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan

mempertahankan perilaku. Maka perilaku yang termotivasi

merupakan perilaku yang mengandung energi, memiliki arah dan

dapat dipertahankan.”5

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha

untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi

motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu

adalah tumbuh didalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar,

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar

itu dapat tercapai. Dikatakan “keseluruhan”, karena pada umumnya

ada beberapa motif yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk

belajar. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat

non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan

4Oemar Hamalik, Loc. Cit.
5John W Santrock, Psikologi Pendidikan  Edisi 3 Buku 2, Penerjemah: Diana Angelica,

Jakarta: Salemba Humanika, 2009, h. 199.
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gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang

memiliki motivasi yang kuat, akan mempunyai banyak energi untuk

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar akan optimal kalau ada

motivasi yang tepat. 6

Didalam Al-Qur‘an juga Allah SWT memberikan motivasi

kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan amal saleh,

mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan bagi yang

mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Sebagaiman firman Allah

SWT berikut:











Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan
amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah:
277)7

b. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam proses

belajar mengajar. Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat,

akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan

semangat. Sebaliknya, seseorang belajar dengan motivasi yang lemah,

6Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press, 2012,
h. 75-76.

7Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta:
Riels Grafika, 2009, h. 47.
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akan malas bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang

berhubungan dengan pelajaran tersebut. Dalam belajar untuk

mengetahui siswa mempunyai motivasi atau tidak bisa di lihat dalam

proses belajar di kelas. Motivasi belajar yang ada pada diri setiap

orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak
memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik
mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah
dicapainya).

3) Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah
4) Lebih sering kerja mandiri.
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)
6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan

sesuatu).
7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu.
8) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.8

c. Macam-macam Motivasi Belajar

1) Motivasi Instrinsik

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif

dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam

diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.9

Motivasi instrinsik yaitu keinginan yang bertindak yang

disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri. Dapat dilihat

dari kegiatan yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar

karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang

8Ibid., h. 83.
9Ibid., h. 89.
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sebenarnya. Keinginan ini diwujudkan dalam upaya kesungguhan

seseorang untuk mendapatkannya dengan belajar, melengkapi

catatan, melengkapi literatur, pembagian waktu belajar, dan

keseriusannya dalam belajar.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktf dan

berfungsi karena adanya perangsang dari luar.10 Motivasi ekstrinsik

biasanya tidak dapat bertahan lama dan segera hilang apabila

tujuan semula terlalu sulit untuk di capai. Namun jika belajar akan

dapat terjadi dengan memberikan motivasi ekstrinsik maka

motivasi ini perlu dimanipulasi dan dimanfaatkan sehingga

memberikan efek maksimal terhadap usaha dalam belajar.11

Motivasi ekstrinsik bukan merupakan keinginan yang sebenarnya

yang ada didalam diri siswa untuk belajar, tujuan individu

melakukan kegiatan adalah mencapai tujuan yang terletak di luar

aktivitas belajar. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa mau

belajar. Berbagai macam cara yang digunakan untuk agar siswa

termotivasi untuk belajar.

Beberapa bentuk motivasi belajar ekstrinsik menurut

Winkel sebagaimana di kutip oleh Martinis Yamin diantaranya

adalah: (1) belajar demi memenuhi kewajiban; (2) belajar demi

menghindari hukuman yang diancamkan; (3) belajar demi

10Ibid., h. 91.
11Saifuddin Azwar, Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi

Belajar, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007, h. 16.
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memperoleh hadiah material yang disajikan; (4) belajar demi

meningkatkan gengsi; (5) belajar demi memperoleh pujian dari

orang yang penting seperti orang tua dan guru; (6) belajar demi

tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi

persyaratan kenaikan pangkat/golongan administratif.12

b. Prinsip-prinsip Motivasi dalam Belajar

Kenneth H. Hover yang di kutip oleh Oemar Hamalik

mengemukakan prinsip-prinsip motivasi dalam belajar sebagai

berikut:13

1) Pujian lebih efektif daripada hukuman.
2) Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis

(yang bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat
kepuasan.

3) Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif
daripada motivasi yang dipaksakan dari luar.

4) Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan
keinginan) perlu dilakukan usaha pemantauan
(reinforcement).

5) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang
lain.

6) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan
merangsang motivasi.

7) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan
menimbulkan minat yang lebih besar untuk
mengerjakannya daripada apabila tugas-tugas itu
dipaksakan oleh guru.

8) Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward)
kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif untuk
merangsang minat yang sebenarnya.

9) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah
efektif untuk memelihara minat murid.

10) Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah
bersifat ekonomis.

12Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta: Gaung Persada.
2009, h. 17.

13Oemar Hamalik, Op. Cit., h. 163-166.
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11) Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat
murid-murid yang kurang mungkin tidak ada artinya
(kurang berharga) bagi para siswa yang tergolong pandai.

12) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan
belajar.

13) Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu
belajar, dapat juga lebih baik.

14) Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada
maka frustasi secara cepat menuju kedemoralisasi.

15) Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi
yang berlainan.

16) Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih
efektif dalam motivasi daripada tekanan/paksaan dari orang
dewasa.

17) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas
murid.

c. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Dimyati dan Mudjiono mengemukakan bahwa fungsi motivasi

dalam belajar adalah sebagai berikut:

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan
hasil akhir, contohnya, setelah siswa membaca satu bab
buku bacaan, dibandingkan dengan temannya sekelas yang
juga membaca bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap
isi, maka ia terdorong membaca lagi.

2) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang
dibandingkan dengan teman sebaya., sebagai ilustrasi, jika
terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka
ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil.

3) Mengarahkan kegiatan belajar., sebagai ilustari, setelah ia
ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti
banyak bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah
perilaku belajarnya.

4) Membesarkan semangat belajar., sebagai ilutrasi, jika ia
telah menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang
dibiayai orang tua, maka ia berusaha akan cepat lulus.

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan
kemudian bekerja (disela-selanya adalah istirahat atau
bermain) yang berkesinambungan., individu di latih untuk
menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat
berhasil. Sebagai ilustrasi, setiap hari siswa diharapkan
belajar dirumah, membantu pekerjaan orang tua, dan
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bermain dengan teman sebaya., apa yang dilakukan
diharapkan dapat berhasil memuaskan.14

Sedangkan menurut Oemar Hamalik mengemukakan bahwa

fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai berikut:

1) Mendorong timbulnya kelakukan atau suatu perbuatan.
Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan
seperti belajar/bekerja.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai
mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.15

Sardiman pula mengemukakan bahwa motivasi sebagai suatu

penggerak yang mampu mendorong siswa untuk belajar lebih optimal,

memiliki fungsi antara lain:

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi penggerak atau
motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan
dikerjakan.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang
hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat
memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai
dengan rumusan tujuannya.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-
perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna
mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan
yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 16

Bila kita analisa dari pendapat para ahli mengenai fungsi

motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai

penggerak, pengarah dan penyeleksi perbuatan atau tingkah laku yang

akan dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang

14Dimyati dan Munjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 85.
15Oemar Hamalik, Op. Cit., h. 161.
16Sardiman A.M, Op. Cit., h. 85.



20

diinginkannya. Dalam belajar tentunya motivasi berfungsi untuk

mencapai makna belajar mengarahkan semangat belajar dan

memberikan kekuatan dalam belajar. Sehingga belajar menjadi sesuatu

hal yang bermakna dan tidak hanya sekadar belajar.

2. Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Istilah Cooperative Learning dalam pengertian bahasa

Indonesia dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif. Cooperative

Learning berasal dari kata Cooperative yang artinya mengerjakan

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.17 Pembelajaran

kooperatif (Cooperative Learning) merupakan bentuk pembelajaran

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.18

Inilah inti dari pembelajaran kooperatif sebagaimana yang

dikemukakan oleh Slavin bahwa dalam pembelajaran kooperatif para

siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan

empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru.19

Beberapa pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli

yang dikutip oleh Made Wena dalam bukunya Strategi Pembelajaran

Inovatif Kontemporer, sebagai berikut:

17Isjoni, Op. Cit., h. 15.
18Rusman, Op.Cit., h. 202.
19Robert E. Slavin, Op. Cit., h. 8.
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1) Priyanto mendefinisikan bahwa prinsip dasar pembelajaran

kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling

mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama.

2) Nurhadi dan Senduk mendefinisikan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar menciptakan

interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan

hanya guru dan buku ajar tetapi juga siswa.

3) Lie mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sistem

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk

bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang

terstruktur, dan dalam sistem guru bertindak sebagai fasilitator.

4) Abdurrahman dan Bintoro mendefinisikan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis

mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih dan silih asuh

antarsesama siswa sebagai latihan hidup didalam masyarakat

nyata.20

Beberapa pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli

yang dikutip oleh Rusman dalam bukunya Model-Model Pembelajaran

Mengembangkan Profesionalisme Guru, sebagai berikut:

1) Tom V. Savage mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah suatu pendekatan yang menekankan kerja sama dalam

kelompok.

20Made Wena, Op. Cit., h. 189-190.
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2) Nurulhayati mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu

kelompok kecil untuk saling berinteraksi.

3) Sanjaya mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara

berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan.

4) Johnson mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

teknik pengelompokan yang di dalamnya siswa bekerja terarah

pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya

terdiri dari 4-5 orang. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan

kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa

bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar

anggota lainnya dalam kelompok tersebut.21

Trianto juga mengemukakan pembelajaran kooperatif

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan

siswa  bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.22

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokkan atau tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang

21Rusman, Op. Cit., h. 203-204.
22Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2010, h. 58.
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yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin,

ras atau suku yang berbeda (heterogen).23

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang

mengajak kepada semua siswa untuk dapat bekerjasama dalam

mencapai suatu tujuan pembelajaran, di mana siswa duduk bersama

beranggotakan antara 4-5 orang atas keheterogenan satu sama lainnya

dalam bentuk kelompok.

Didalam Al-Qur’an juga Allah SWT mengajak agar orang-

orang yang beriman saling tolong-menolong dalam mengerjakan

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana Firman Allah

SWT berikut:














Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang
lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari
yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat
pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-
Taubah: 71).24

23Wina Sanjaya, Loc. Cit.
24Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., Op. Cit., h. 198.
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b. Teori Pembelajaran Kooperatif

Soedjadi yang dikutip oleh Rusman menyatakan bahwa teori

yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme.

Pada dasarnya pendekatan teori konstruktivisme dalam belajar adalah

suatu pendekatan di mana siswa harus secara individual menemukan

dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa

informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya bila perlu.25

Ratna yang dikutip oleh Rusman menyatakan bahwa menurut

Slavin pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi

secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini membolehkan pertukaran

ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam,

sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Dengan demikian, pendidikan

hendaknya mampu mengondisikan, dan memberikan dorongan untuk

dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa,

menumbuhkan aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan

menjamin terjadinya dinamika di dalam proses pembelajaran. Dalam

teori konstruktivisme ini lebih mengutamakan pada pembelajaran

siswa yang dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari

solusinya, selanjutnya menemukan bagian-bagian yang lebih sederhana

atau keterampilan yang diharapkan. Model pembelajaran ini

dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme yang lahir dari

25Rusman, Op. Cit., h. 201.
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gagasan Piaget dan Vigotsky. Berdasarkan penelitian Piaget yang

pertama dikemukakan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran

anak.26

c. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk

menuntaskan materi pelajarannya.

2) Kelompok dibentuk dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah.

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya,

suku, jenis kelamin berbeda-beda.

4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.27

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif

Menurut Roger dan David Johnson yang di kutip oleh Rusman,

ada lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai

berikut:

1) Prinsip ketergantungan positif (Positive interdependence),
yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam
penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan
oleh kelompok tersebut.

2) Prinsip tanggung jawab perseorangan (Individual
accountability), yaitu keberhasilan kelompok sangat
tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh
karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan
tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok
tersebut.

3) Prinsip interaksi tatap muka (Face to face promotion
interaction), yaitu memberikan kesempatan yang luas
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka

26Ibid., h. 201.
27Rusman, Op. Cit., h. 208-209.
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melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan
menerima informasi dari anggota kelompok lain.

4) Prinsip partisipasi dan komunikasi (Participation
communication), yaitu melatih siswa untuk dapat
berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan
pembelajaran.

5) Prinsip evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan
waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses
kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar
selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 28

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement

Division (STAD)

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team

Achievement Division (STAD)

Wina Sanjaya menyatakan bahwa pada model pembelajaran

kooperatif tipe STAD, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang

beranggotakan 4-6 orang. Setiap kelompok dibentuk berdasarkan

perbedaan-perbedaan antara setiap anggotanya. Baik perbedaan

gender, latar belakang agama sosial-ekonomi dan etnik serta perbedaan

kemampuan akademis (heterogen). Dalam hal kemampuan akademis,

kelompok pembelajaran biasanya terdiri dari satu orang

berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan

sedang, dan satu lainnya dari kelompok kemampuan akademis

kurang.29

Rusman menyatakan bahwa dalam STAD, siswa dibagi

menjadi kelompok beranggotakan empat orang yang beragam

28Rusman, Op. Cit., h.  212.
29Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 195.
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kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru memberikan suatu

pelajaran dan siswa-siswa di dalam kelompok memastikan bahwa

semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut.

Akhirnya semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi

tersebut, dan pada saat itu mereka tidak boleh saling membantu satu

sama lain. Nilai-nilai hasil kuis siswa dibandingkan dengan nilai rata-

rata mereka sendiri yang diperoleh sebelumnya, dan nilai-nilai itu

diberi hadiah berdasarkan seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai

mereka sebelumnya. Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan untuk

mendapatkan nilai kelompok, dan kelompok yang dapat mencapai

kriteria tertentu bisa mendapatkan sertifikat atau hadiah-hadiah yang

lainnya.30 Isjoni yang dikutip oleh Tukiran Taniredja, dkk menyatakan

bahwa tipe STAD merupakan salah satu tipe kooperatif yang

menekankan adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran

guna mencapai prestasi yang maksimal.31

b. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team

Achievement Division (STAD)

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD meliputi beberapa

langkah yang utama, yaitu:

1. Guru memperkenalkan materi kepada siswa dalam presentasi kelas.

30Rusman, Op. Cit., h. 213-214.
31Tukiran Taniredja, dkk., Model-Model Pembelajaran Inovatif, Bandung: Alfabeta,

2012, h. 64.
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2. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk tim yang

terdiri dari 4-5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas.

3. Guru memberikan arahan kepada tim dalam mengerjakan lembar

kegiatan.

4. Guru memberikan lembar kegiatan kepada tim untuk dikerjakan

bersama.

5. Guru mengamati proses pelaksanaan kerja tim.

6. Guru memberi arahan siswa untuk kembali ke posisi semula.

7. Guru memberikan kuis individual kepada masing-masing siswa.

8. Guru memberikan skor kuis individual dan skor tim.

9. Guru memberikan sertifikat atau penghargaan lain bagi tim yang

mendapatkan skor rata-rata mencapai kriteria tertentu.

10. Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa.

Adapun perhitungan untuk skor kemajuan individu adalah

sebagai berikut:

Tabel II.1
Skor Kemajuan Individu

Skor Tes Skor Kemajuan
Individu

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5
10-1 poin di bawah skor awal 10
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30
Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor
awal)

3032

32Robert E. Slavin, Op. Cit., h. 8.
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Tim akan mendapatkan sertifikasi atau penghargaan yang lain

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Adapun

kriteria tingkat penghargaan kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Kriteria Tingkat Penghargaan Kelompok

Rata-rata Tim Penghargaan
15 Tim baik
16 Tim sangat baik
17 Tim super33

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Student Team Achievement Division (STAD)

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD:

1) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung

tinggi norma-norma kelompok, sehingga meningkatkan jiwa sosial

masing-masing siswa.

2) Siswa aktif saling membantu dan memotivasi semangat untuk

berhasil bersama.

3) Semua siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih

meningkatkan keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa

mampu mengembangkan pemahaman dan penguasaan materi yang

bersifat kognitif, psikomotoris maupun afektif.

4) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan

mereka dalam berpendapat.

Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD:

33Ibid., h. 160.
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1) Membutuhkan kemampuan khusus guru untuk dapat menjadi

sebagai fasilitator dan motivator bagi setiap kelompok.

2) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja

sama.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dikembangkan oleh

Elliot Aronson dan rekan-rekannya dari Universitas Texas USA dan

bentuk adaptasi Jigsaw yang lebih praktis dan mudah, yaitu Jigsaw II

yang dikembangkan oleh Slavin. Ada perbedaan mendasar antara

pembelajaran Jigsaw I dan Jigsaw II. Pada Jigsaw I, awalnya siswa

hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi spesialisasinya

sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui diskusi dengan

teman segrupnya, sedangkan pada Jigsaw II ini setiap siswa

memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (Scan

read) sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi expert. Hal ini

untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari konsep yang akan

dibicarakan.34

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebuah

model pembelajaran kooperatif yang menitikberatkan pada kerja

kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil.35 Lie yang dikutip oleh

Rusman menyatakan bahwa Jigsaw merupakan salah satu tipe atau

34Trianto, Op. Cit., h. 58.
35Rusman, Op. Cit., h. 218.
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model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam

kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara

heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan

bertanggung jawab secara mandiri.36

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

1) Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk tim yang

terdiri dari 4-5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas.

2) Guru memberikan “lembar ahli” dengan topik yang berbeda

kepada kelompok asal untuk mendiskusikan topik yang menjadi

fokus perhatiannya.

3) Guru meminta siswa dengan topik dan kelompok yang berbeda

mendiskusikan setiap topik kedalam “kelompok ahli”.

4) Guru meminta siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan

kembali hasil diskusi dari “kelompok ahli” terhadap setiap topik.

5) Guru memberi arahan siswa untuk kembali ke posisi semula.

6) Guru memberikan kuis individual kepada masing-masing siswa.

7) Guru memberikan skor kuis individual dan skor tim.

8) Guru memberikan sertifikat atau penghargaan lain bagi tim yang

mendapatkan skor rata-rata mencapai kriteria tertentu.

9) Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa.

36Ibid.
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c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Jigsaw II

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II:

1) Mendorong siswa untuk lebih aktif dikelas, kreatif dalam berpikir

serta bertanggungjawab terhadap proses belajar yang dilakukannya.

2) Mendorong siswa untuk berfikir kritis dan dinamis.

3) Memberi kesempatan setiap siswa untuk menerapkan dan

mengembangkan ide yang dimiliki untuk menjelaskan materi yang

dipelajari kepada siswa lain dalam kelompok belajar yang telah

dibentuk oleh guru.

4) Diskusi tidak didominasi oleh siswa tertentu saja, tetapi semua

siswa dituntut untuk menjadi aktif dalam diskusi tersebut.

Kekurangan model pembelajaran Jigsaw II:

1) Proses belajar mengajar (PBM) membutuhkan lebih banyak waktu

dibanding metode yang lain.

2) Bagi guru metode ini memerlukan kemampuan lebih karena setiap

kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda.37

4. Perbedaan dan Persamaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

STAD dengan Jigsaw II

Perbedaan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dengan tipe Jigsaw II: 1) Struktur  tim kelompok belajar pada STAD

terdiri atas 4-5 orang anggota sedangkan Jigsaw II kelompok belajar

37http://www.budairi.com/2012/11/penddikan-kelebihan-dan-kekurangan.html. Diakses 3
Maret 2013.
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terdiri atas 4-5 orang anggota yang menggunakan pola kelompok ‘asal’

dan kelompok ‘ahli’. 2) Pada STAD siswa dapat menggunakan lembar

kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya,

sedangkan pada Jigsaw II siswa mempelajari materi dalam kelompok

‘ahli’ kemudian membantu anggota kelompok asal mempelajari materi itu.

Persamaan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dengan tipe Jigsaw II: 1) Pada kedua model pembelajaran ini sama-sama

bertujuan kognitif yaitu kerja kelompok dan kerja sama. 2) Pemilihan

topik sama-sama berasal dari pemilihan topik oleh gurunya. 3)

Pengelompokkan pada kedua model pembelajaran kooperatif ini sama-

sama bersifat heterogen.  4) Penilaiannya sama-sama menggunakan kuis

individual dan hasil kelompok.

5. Hubungan antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team

Achievement Division (STAD) dan Tipe Jigsaw II dengan Motivasi

Belajar Siswa

Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama

memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan dimana para siswa

bekerja. Dari perspektif motivasional struktur tujuan kooperatif

menciptakan sebuah situasi dimana satu-satunya cara anggota kelompok

bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka bisa

sukses. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan personal mereka, anggota

kelompok harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apa pun

guna membuat kelompok mereka berhasil, dan mungkin yang lebih
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penting, mendorong anggota satu kelompoknya untuk melakukan usaha

maksimal. Dengan kata lain, penghargaan kelompok yang didasarkan pada

kinerja kelompok (atau penjumlahan dari kinerja individual) menciptakan

struktur penghargaan interpersonal dimana anggota kelompok akan

memberikan atau menghalangi pemicu-pemicu sosial (seperti pujian dan

dorongan) dalam merespons usaha-usaha yang berhubungan dengan tugas

kelompok.38

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Siti Zarvini tentang perbandingan

prestasi belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dengan tipe Jigsaw II di sekolah menengah pertama

negeri 1 kampar. Dari hasil penelitian diperoleh perbedaan signifikan rata-

ratanya yaitu 73,5355 untuk rata-rata pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

II dan 65,0383 untuk model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Murthado tentang Perbedaan hasil belajar

kimia kelas X antara siswa yang diajar melalui pendekatan Cooperative

Learning teknik Jigsaw dengan teknik STAD (Student Team Achievement

Division) di Madrasah Aliyah Hidayatul Muta’allim desa Mengkirau

kecamatan Merbau Kabupaten kepulaun meranti. Hasil penelitian

menyatakan bahwa adanya perbedaan antara teknik Jigsaw dengan teknik

STAD. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan thitung = 2,083 sedangkan

ttabel = 1,67 sehingga Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terdapatnya

38Robert E. Slavin, Op. Cit., h. 34-35.
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perbedaam hasil belajar. Dengan perbedaan sebesar 6,95%. Dari hasil

perolehan data dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat

perbedaan hasil belajar kimia kelas X yang diajar melalui pendekatan

Cooperative Learning tipe Jigsaw dengan tipe STAD.

3. Adanya perbedaan prestasi belajar Akuntansi antara siswa yang diajar

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode

pembelajaran ceramah dalam pokok bahasan pencatatan transaksi

perusahaan dagang pada siswa kelas II semester I SMU Negeri 7

Purworejo. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan thitung = 4,994

sedangkan ttabel = 1,99 sehingga Ha diterima. Terjadinya perbedaan

prestasi belajar Akuntansi ini dikarenakan pada pembelajaran kooperatif

tipe STAD, siswa dikondisikan untuk berperan aktif menyumbangkan

prestasi belajarnya untuk kemajuan kelompoknya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka

memberikan batasan terhadap kerangka teoretis. Konsep operasional ini

diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Seperti

yang disebutkan didalam konsep teoretis bahwa kajian ini berkaitan dengan

perbandingan motivasi belajar siswa pada penggunaan model pembelajaran

kooperatif antara tipe Student Team Achievement Division dan tipe Jigsaw II

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Islam As-Shofa Pekanbaru.
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Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yang penulis maksud

variabel bebas yang dilambangkan dengan (X) dan variabel terikat

dilambangkan dengan (Y), dalam hal ini model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dilambangkan dangan (X1), model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

II dilambangkan (X2) dan motivasi belajar siswa dilambangkan dengan (Y).

Dari konsep teoretis di atas, maka langkah-langkah guru dalam

melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement

Division (X1), yaitu:

1. Guru memperkenalkan materi kepada siswa dalam presentasi kelas.

2. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk tim yang terdiri

dari 4-5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas.

3. Guru memberikan arahan kepada tim dalam mengerjakan lembar kegiatan.

4. Guru memberikan lembar kegiatan kepada tim untuk dikerjakan bersama.

5. Guru mengamati proses pelaksanaan kerja tim.

6. Guru memberi arahan siswa untuk kembali ke posisi semula.

7. Guru memberikan kuis individual kepada masing-masing siswa.

8. Guru memberikan skor kuis individual dan skor tim.

9. Guru memberikan sertifikat atau penghargaan lain bagi tim yang

mendapatkan skor rata-rata mencapai kriteria tertentu.

10. Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa.

Adapun langkah-langkah guru dalam mengelola model pembelajaran

tipe Jigsaw II (X2):
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1. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk tim yang terdiri

dari 4-5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas.

2. Guru memberikan “lembar ahli” dengan topik yang berbeda kepada

kelompok asal untuk mendiskusikan topik yang menjadi fokus

perhatiannya.

3. Guru meminta siswa dengan topik dan kelompok yang berbeda

mendiskusikan setiap topik kedalam “kelompok ahli”.

4. Guru meminta siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan

kembali hasil diskusi dari “kelompok ahli” terhadap setiap topik.

5. Guru memberi arahan siswa untuk kembali ke posisi semula.

6. Guru memberikan kuis individual kepada masing-masing siswa.

7. Guru memberikan skor kuis individual dan skor tim.

8. Guru memberikan sertifikat atau penghargaan lain bagi tim yang

mendapatkan skor rata-rata mencapai kriteria tertentu.

9. Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa.

Adapun indikator yang menunjukkan seorang siswa memiliki motivasi

(Y):

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru.

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru.

3. Siswa menunjukkan rasa senang mengikuti pelajaran.

4. Siswa mengikuti arahan guru.

5. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.
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6. Siswa menunjukkan upaya untuk memecahkan berbagai persoalan

kesulitan dalam belajar.

7. Siswa mampu mengeluarkan pendapat.

8. Siswa mampu mempertahankan pendapat yang ia yakini.

9. Siswa senang mencari soal-soal yang dapat menambah pemahamannya

terhadap materi pelajaran.

10. Siswa senang mengerjakan soal-soal yang dapat menambah

pemahamannya terhadap materi pelajaran.

D. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi Ha (Hipotesis Alternatif)

dan H0 (Hipotesis Nol).

Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team

Achievement Division dan Jigsaw II pada siswa kelas VIII di Sekolah

Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru.

H0: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team

Achievement Division dan Jigsaw II pada siswa kelas VIII di Sekolah

Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru.


