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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

A. Hakikat  Media Benda Asli 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

media mengajar dan metode pengajaran. Kedua aspek ini sangat berkaitan. 

Pemilihan salah satu media mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas 

dan respon yang diharapkan dikuasai siswa setelah pembelajaran yang 

berlangsung dan kontak pembelajaran, termasuk karakteristik siswa. Meskipun 

demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Mau tak mau sebagai guru atau instruktur harus mengakui bahwa guru 

bukanlah satu-satunya sumber belajar. Istilah proses belajar mengajar atau 

kegiatan belajar mengajar hendaknya diartikan sebagai proses belajar dalam diri 

siswa terjadi baik secara langsung  (guru, instruktur) ataupun secara tidak 

langsung. Belajar tak langsung artinya siswa secara aktif berinteraksi dengan 

media atau sumber belajar yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Latuheru 

(1993:4) yang dikutip oleh Arsyad (2006:4) memberi batasan media sebagai 

sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 

Media juga seringkali diartikan sebagai alat yang dapat dilihat dan di 

dengar. Alat-alat ini dipakai dalam pengajaran dengan maksud untuk membuat 

cara berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan alat-alat ini, 

guru dan siswa dapat berkomunikasi lebih mantap, hidup dan interaksinya bersifat 

banyak arah. Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (1986:4) bahwa hubungan 



 

10 

 

komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila 

menggunakan alat bantu yang disebut dengan media komunikasi, dalam Arsyad 

(2006:4).  Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1975:4) , media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari: buku, tape recorder, benda asli atau nyata, video 

camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi, dan komputer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar, dalam Arsyad (2006:4). 

Sedangkan pengertian media menurut Asosiasi Pendidikan Nasional 

(National Education Association/NEA) yang dikutip oleh Wijaya (1991:137) 

adalah bentuk-bentuk komuniaksi baik tercetak maupun audio visual serta 

peralatannya dan media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan 

dibaca, dan batasan yang diberikan dari pengertian media disini yaitu bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Dari beberapa pendapat diatas tentang pengertian media dapat diambil 

kesimpulan bahwa: (1) media adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga 

tujuan pengajaran dapat tercapai dengan sempurna, (2) media berperan sebagai 

perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak 

menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar, (3) adapun yang disampaikan 

oleh guru mesti menggunakan media, paling tidak yang digunakan adalah media 

verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkannya dihadapan siswa, (4) segala 

sesuatu yang terdapat di lingkungan sekolah, baik berupa manusia ataupun bukan 

manusia yang pada permulaannya tidak dilibatkan dalam proses belajar mengajar 

setelah dirancang dan dipakai dalam kegiatan tersebut. Lingkungan itu berstatus 

media sebagai alat perangsang belajar. 
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1. Jenis Media 

Bermacam-macam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran 

untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya 

digunakan alat bantu visual semata. Maka dari itulah guru-guru mulai 

merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai format media. Dan 

dari pengalaman mereka, guru mulai belajar melalui media visual, sebagian 

melalui media audio, sebagian lagi senang melalui media cetak yang lain melalui 

media audio visual, dan sebagainya. 

Berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam proses komunikasi 

pembelajaran menurut Koyo Kartasurya (1991:140) seperti yang dikutip oleh 

Wijaya (1991:140) digolongkan menjadi: (1) media visual meliputi gambar/tato, 

sketsa, diagram, charts, grafik, kartun, poster, peta dan globe, (2) media dengar 

meliputi radio, magnetic, tape recorder, magnetic sheet recorder, laboratorium 

bahasa, (3) projected still media meliputi slide, film strip, over head projector, 

opaque projector, techitoscope, micro projector, micro film, (4) projected motion 

media, meliputi film, film loop, televisi, closed circuit television (CC TV), video 

tape recorder, computer. 

Sedangkan menurut Amir Hamzah Sulaiman (1981:140) ) seperti yang 

dikutip oleh Wijaya (1991:140) jenis-jenis media dapat digolongkan sebagai 

berikut: (1) alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan yang 

meliputi gambar, gambar yang diproyeksikan dengan opaque projector, lembaran 

balik, wayang beber, grafik, diagram, bagan, peta, poster, gambar hasil cetak 

saring, foto dan gambar sederhana dengan garis dan lingkaran, (2) berbagai 

macam papan yang meliputi papan tulis, papan flannel, papan magnet (white 

board) dan papan peragaan, (3) alat-alat visual tiga dimensi yaitu meliputi 

benda asli, model, barang contoh atau specimen, alat tiruan sederhana atau 

mock-up, diaroma, pameran, dan bak pasir, (4) alat-alat audio yang meliputi tape-
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recorder dan radio, (5) alat-alat audio visual murni yang meliputi film suara, (6) 

demonstrasi dan widyawisata. 

Dari berbagai penjelasan diatas tentang jenis-jenis media, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya jenis-jenis media ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: (1) media dua dimensi, media dua dimensi merupakan media 

yang hanya dapat dipandang baik dengan bantuan proyektor atau tanpa bantuan 

proyektor, misalnya: gambar, sketsa, diagram, bagan, grafik, chart, lembaran 

balik, poster peta, dan lain-lain, (2) media benda nyata, media tiga dimensi 

merupakan media yang dapat dipandang dari segala arah dan diraba bentuknya, 

dimana media tiga dimensi mewujudkan konsep-konsep yang bersifat  nyata, 

misalnya benda asli, model, alat tiruan sederhana (mock-up), barang contoh 

(specimen), diaroma. 

2. Pemilihan Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan 

yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas, seringkali 

didasarkan atas pertimbangan, antara lain: (1) merasa akrab dengan media 

tersebut, (2) ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkrit, (3) 

media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa serta 

menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Pemilihan 

media benda asli akan lebih tepat, dan mencakup ketiga pertimbangan di 

atas dalam penelitian tindakan kelas ini. 

Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya 

dalam mencapai tujuan yang telah ia tetapkan. Kriteria pemilihan media harus 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan 

yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) 

media yang bersangkutan. Pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari 
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konteknya bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-

faktor lain seperti karasteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi 

kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga 

perlu dipertimbangkan. Dengan menggunakan media benda asli guru dan 

siswa akan terbantu dalam kegiatan belajar mengajarnya, karena dapat 

melihat dan memegang langsung pada media tersebut.  

Sedangkan menurut Dick dan Carey (1978:86) yang dikutip oleh Sadiman 

(2006:86) menyebutkan bahwa disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku 

belajarnya, setidaknya masih ada 4 (empat) faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemilihan media, yaitu: (1) ketersediaan sumber setempat. Artinya bila 

media tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, harus dibeli atau dibuat 

sendiri, (2) apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, 

tenaga, dan fasilitasnya, (3) faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan 

ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama,  artinya media bisa 

digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan kapanpun serta 

mudah dijinjing dan dipindahkan, (4) efektifitas biayanya dalam jangka waktu 

yang panjang. Berdasarkan keterangan di atas maka media benda asli dapat 

dijadikan salah satu alternatif pemilihan yang tepat dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 

Dan menurut Heinich dan kawan-kawan (1982:67) seperti yang dikutip 

oleh Arsyad (2006:67) mengajukan model perencanaan penggunaan media yang 

efektif yang dikenal dengan istilah ASSURE. ASSURE adalah singkatan dari 

Analyze Learner Characteristics, State Objective, Select, or modify media, utilize, 

require learner response, and evaluate. Model ini menyarankan enam kegiatan 

utama dalam perencanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Yang  pertama kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah 

menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Apakah mereka siswa 

sekolah lanjutan atau perguruan tinggi, anggota organisasi pemuda, perusahaan, 



 

14 

 

usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, ekonomi, sosial  menganalisis 

karakteristik khusus mereka yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

awal mereka. 

Yang kedua  kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah 

menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yaitu perilaku atau 

kemampuan baru (pengetahuan, ketrampilan atau sikap) yang diharapkan dimiliki 

dan dikuasai setelah proses belajar mengajar selesai. Tujuan ini akan 

mempengaruhi pemilihan media dan urut-urutan penyajian dan kegiatan belajar. 

Yang ketiga  kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah 

memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan 

media yang tepat. Apabila materi dan media pembelajaran yang telah tersedia 

akan dapat mencapai tujuan, materi dan media itu sebaiknya digunakan untuk 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Disamping itu perlu pula diperhatikan 

apakah materi dan media itu akan mampu membangkitkan minat siswa, memiliki 

ketepatan informasi, memiliki kualitas yang baik, memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk berpartisipasi. 

Yang keempat  kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah 

menggunakan materi dan media. Setelah memilih materi dan media yang tepat, 

diperlukan persiapan bagaimana dan berapa banyak waktu diperlukan untuk 

menggunakannya. Disamping praktek dan latihan menggunakannya, persiapan 

ruangan juga diperlukan seperti tata letak tempat duduk siswa, fasilitas yang 

diperlukan seperti meja peralatan, listrik, dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan 

sebelum penyajian. 

Yang kelima kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah 

meminta tanggapan dari siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk 

memberikan respons dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar 

mengajar. Dengan adanya respons maka siswa akan menampakkan partisipasi 

yang lebih besar terhadap proses belajar mengajar. 
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Yang keenam kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah  

mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui 

tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan pembelajaran, keefektifan media, 

pendekatan dari guru sendiri. Media benda asli berperan sekali dalam 

penelitian tindakan kelas ini dan memenuhi model perencanaan penggunaan 

media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASSURE, seperti yang 

dikatakan Heinich dan kawan-kawan. 

Ditinjau dari segi teori belajar berbagai kondisi prinsip-prinsip psikologis 

yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media 

adalah sebagai berikut: yang pertama adalah motivasi, harus ada kebutuhan, minat 

atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya 

untuk mengerjakan tugas dan latihan. Selain itu pengalaman yang akan dialami 

siswa harus relevan dan bermakna baginya. Oleh karena itu perlu merangsang 

minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung 

dalam media pembelajaran tersebut. 

Yang kedua adalah  perbedaan individual, siswa belajar dengan cara dan 

tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan berpikir, 

tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan 

kesiapan siswa untuk belajar. Dan tingkat kecepatan penyajian informasi melalui 

media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman. 

Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, siswa hendaknya diberitahukan 

tentang apa yang diharapkan dari mereka mealui media pembelajaran yang telah 

dipelajarinya. Dan apabila tujuan pembelajaran tersebut difahami oleh siswa, 

maka kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran tersebut semakin besar. 

Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan 

perhatian pokok dalam media pembelajaran. 

 Yang keempat adalah  organisasi, pembelajaran akan lebih mudah jika isi 

dan prosedur atau ketrampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan 
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diorganisasikan kedalam urut-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan 

mengingat lebih lama materi pelajaran yang secara logis disusun dan diurut-

urutkan secara teratur berdasarkan kompleksitas dan tingkat kesulitan isi materi. 

Dengan cara seperti ini dalam pengembangan dan penggunaan media, siswa dapat 

dibantu untuk secara lebih baik mensintesiskan dan memadukan pengetahuan 

yang akan dipelajari. 

Yang kelima adalah  persiapan sebelum belajar, dalam merancang materi 

pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan siswa 

karena kesiapan dan pengalaman siswa disini akan menjadi persyaratan 

penggunaan media dapat berhasil dengan sukses. 

Yang keenam adalah  emosi, media pembelajaran adalah cara yang sangat 

baik untuk menghasilkan respons, emosional seperti: takut, cemas, empati, cinta 

kasih dan kesenangan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditujukan kepada 

elemen-elemen rancangan media jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan 

pengetahuan dan sikap. 

Yang ketujuh adalah  partisipasi, agar pembelajaran berlangsung dengan 

baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekedar 

diberitahukan kepadanya. Oleh sebab itu, belajar memerlukan kegiatan. Partisipasi 

aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara 

pasif. Partisipasi artinya kegiatan mental atau fisik yang terjadi disela-sela 

penyajian materi pelajaran. Dengan partisipasi kesempatan lebih besar, terbuka 

bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran itu. 

Yang kedelapan adalah umpan balik, hasil belajar dapat meningkat 

apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Pengetahuan 

tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada 

sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang 

berkelanjutan. 
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Yang kesembilan adalah  penguatan (reinforcement). Pembelajaran yang 

didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri 

dan secara positif mempengaruhi perilaku dimasa-masa yang akan datang. 

Yang kesepuluh adalah latihan dan pengulangan. Agar suatu 

pengetahuan dan ketrampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan 

intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau ketrampilan itu sering diulangi 

dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian ia dapat tinggal dalam 

ingatan jangka panjang.  

Yang kesebelas adalah  penerapan, hasil belajar yang diinginkan adalah 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil 

belajar pada masalah atau situasi baru. Siswa hendaknya dibantu untuk mengenali 

atau menemukan generalisasi (konsep, prinsip atau kaidah) yang berkaitan dengan 

tugas. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bernalar dan memutuskan dengan 

menerapkan generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. 

Pemilihan media benda asli dalam penelitian ini ditinjau dari teori belajar 

banyak memberi sumbangan yang berarti. 

Unsur terpenting dari pemilihan media disini adalah untuk memenuhi 

kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi 

dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan 

dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan 

memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan 

pembelajaran dengan medianya yang efektif guna menjamin terjadinya 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas tentang prinsip-prinsip pemilihan dan 

penggunaan media, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan media 

gambar dua dimensi dan media benda asli. Yang dimaksud dengan media 

gambar dua dimensi yaitu media yang hanya dapat dipandang baik dengan 

bantuan proyektor atau tanpa bantuan proyektor. Misalnya: gambar, sketsa, 
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diagram, bagan, grafik, chart, lembaran balik, peta dan poster. Sedangkan yang 

dimaksud dengan media benda asli yaitu benda yang sebenarnya dapat diamati 

secara langsung oleh panca indera dengan cara melihat, mengamati dan 

memegangnya secara langsung tanpa melalui alat bantu. 

B.  Pengaruh Penggunaan Media Benda Asli terhadap Hasil  Belajar Bangun 

Ruang Sisi Datar 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan-bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara 

kerumitan bahan yang akan disampaikan dengan bantuan media. 

Penggunaan media benda asli dalam pembelajaran memegang peranan 

penting sebagai alat bantu untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, 

karena dapat mendorong motivasi dan meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. 

Setiap proses pembelajaran dilandasi dengan adanya beberapa unsur antara lain 

tujuan, bahan, metode, media, alat, serta evaluasi. Dalam pencapaian tujuan, 

peranan media pembelajaran merupakan bagian terpenting pembelajaran yang 

dapat membantu siswa lebih mudah untuk memahami materi. Dalam proses 

belajar mengajar media benda asli atau nyata dipergunakan dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembelajaran matematika media benda 

asli atau benda nyata sebenarnya sangat diharapkan dapat membantu mengatasi 

kesulitan dalam memahami materi dalam proses belajar mengajar. Jika dalam 

pembelajaran matematika tidak dapat menyajikan benda nyata, guru dapat 

menyajikan menggunakan media tiruan benda nyata. Contoh penyajian dengan 

menggunakan benda nyata dalam materi bangun ruang maka kita bisa 

mempergunakan kardus kue dan pembungkus pasta gigi untuk membuktikan 

bangun balok secara langsung. Karena metode ini dapat memberikan motivasi 

siswa dan memperjelas penyampaian materi sehingga siswa dengan mudah 
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memahami materi balok yang disampaikan dalam pembelajaran. Penggunaan topi 

pesta juga membantu siswa dalam memahami kerucut. 

Penggunaan berbagai jenis media pembelajaran dapat membawa dampak 

yang positif dalam proses pembelajaran. Dimana hubungan antara guru dan siswa 

dapat berlangsung lebih interaktif, karena pemakaian media pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar terhadap siswa. 

Alasan mengapa peneliti menggunakan media benda asli dalam penelitian 

ini, karena media benda asli memiliki potensi yang paling besar untuk 

meningkatkan pemahaman dalam materi bangun ruang sisi datar. Hal ini 

didukung oleh berbagai pendapat dari beberapa ahli, mengenai manfaat dari media 

pembelajaran, khususnya media benda asli dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah menurut pendapat Sudjana dan Rivai (1992:24) seperti yang dikutip oleh 

Arsyad (2006:214) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar siswa, yaitu: (1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, (3) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran, (4) 

siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Dalam Hamalik (1994:15) seperti yang dikutip oleh Arsyad (2006:25) 

merinci manfaat media pendidikan sebagai berikut: (1) meletakkan dasar-dasar 

yang konkrit untuk berfikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme, (2) 

memperbesar perhatian siswa, (3) meletakkan dasar-dasar yang penting untuk 

perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap, (4) 

memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 
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sendiri dikalangan siswa, (5) menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, 

terutama melalui gambar hidup, (6) membantu tumbuhnya pengertian  yang  dapat  

membantu  perkembangan  kemampuan berkarya, (7) memberikan pengalaman 

yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan 

keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Dari beberapa pendapat tentang manfaat penggunaan media pembelajaran 

didalam proses belajar mengajar, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) media 

pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan pesan dan informasi, (2) media pembelajaran 

dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya 

dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya, (3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang 

dan waktu. Obyek atau benda yang terlalu besar  dapat diganti dengan gambar , 

tato, slide, film, radio atau model. Obyek atau benda yang terlalu kecil yang tidak 

tampak oleh indera dapat disajikan dengan  miroskop, film, slide, dan gambar. 

Kejadian langkah yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun 

dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, tato, slide. Obyek atau proses 

yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkrit melalui 

film, gambar, dan slide. Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan 

dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Peristiwa 

alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan 

membutuhkan waktu yang lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu, 

dapat disajikan melalui teknik-teknik rekaman seperti timeplase untuk film video 

atau simulasi komputer,(4) media pembelajaran dapat memberikan keamanan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi antara guru, siswa, masyarakat dan 

lingkungan.  
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C. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut (Lungdren, 1994): 

a.  Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau   berenang 

bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap siswa atau peserta  didik 

lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

c.  Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang 

sama. 

d.  Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para anggota  

kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f.  Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 

bekerja sama selama belajar. 

g.  Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Menurut Thompson (1995), pembelajaran kooperatif turut menambah 

unsur-unsur interaksi sosial pada pembelajaran sains. Di dalam pembelajaran  

kooperatif  siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling 
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membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 

6 orang siswa, dengan kemampuan yang heterogen. Maksud  kelompok heterogen 

adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini 

bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman 

yang berbeda latar belakangnya.  

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus 

agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau 

tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1995). 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif adalah; (a) setiap anggota 

memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, (c) setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, (e) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan (Carin, 1993). 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (1995), yaitu penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. 

a. Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika 

kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok 

didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 

menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu, 

dan saling peduli. 
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b. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 

anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas 

anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman 

sekelompoknya. 

c. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang 

terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik yang 

berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional 

yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan 

pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 1994). 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim (2000), 

yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa 

model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 
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Di samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat member keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada 

tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar 

saling menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, 

penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

4. Keterampilan Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, 

tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan 

khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini 

berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja 

dapat dibangun dengan membangun tugas anggota kelompok selama kegiatan. 

Keterampilan-keterampilan selama kooperatif tersebut antara lain sebagai berikut 

(Lungdren, 1994). 

a. Keterampilan Kooperatif Tingkat Awal 

1) Menggunakan kesepakatan 

Yang dimaksud dengan menggunakan kesepakatan adalah menyamakan 

pendapat yang berguna untuk meningkatkan hubungan kerja dalam 

kelompok. 

2) Menghargai kontribusi 
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Menghargai berarti memperhatikan atau mengenal apa yang dapat dikatakan 

atau dikerjakan anggota lain. Hal ini berarti harus selalu setuju dengan 

anggota lain, dapat saja kritik yang diberikan itu ditujukan terhadap ide dan 

tidak individu. 

3) Mengambil giliran dan berbagi tugas 

Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok 

bersediamenggantikan dan bersedia mengemban tugas/tanggungjawab 

tertentu dalam kelompok. 

4) Berada dalam kelompok  

Maksud di sini adalah setiap anggota tetap dalam kelompok kerja selama 

kegiatan berlangsung. 

5) Berada dalam tugas 

Yang dimaksud berada dalam tugas adalah meneruskan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya, agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai waktu yang 

dibutuhkan. 

6) Mendorong partisipasi 

Mendorong partisipasi berarti mendorong semua anggota kelompok untuk 

memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

7) Mengundang orang lain 

Maksudnya adalah meminta orang lain untuk berbicara dan berpartisipasi 

terhadap tugas. 

8) Menyelesaikan tugas dalam waktunya 

9) Menghormati perbedaan individu 

Menghormati perbedaan individu berarti bersikap menghormati terhadap 

budaya, suku, ras atau pengalaman dari semua siswa atau peserta didik. 

b. Keterampilan Tingakat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan dan 

simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, 

mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, 

mengorganisir, dan mengurangi ketegangan. 
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c. Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan 

cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. 

5. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Urutan langkah-langkah perilaku guru menurut model pembelajaran 

kooperatif yang diuraiakan oleh Arends (1997) adalah sebagaimana terlihat pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Sintaks Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa belajar.  

Fase 2: 

Menyajikan informasi. 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4: 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka. 

Fase 5: 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

belajarnya. 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan. 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

dan kelompok. 

(Arends, 1997) 
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Terdapat enam fase utama dalam pembelajaran kooperatif (Arends, 1997). 

Pembelajaran dalam kooperatif dimulai dengan guru menginformasikan tujuan-

tujuan dari pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti 

dengan penyajian informasi, sering dalam bentuk teks bukan verbal. Kemudian 

dilanjutkan langkah-langkah di mana siswa di bawah bimbingan guru bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung. Fase 

terakhir dari pembelajaran kooperatif meliputi penyajian produk akhir kelompok 

atau mengetes apa yang telah dipelajari oleh siswa dan pengenalan kelompok dan 

usaha-usaha individu. 

6. Pendekatan dalam Pembelajaran Kooperatif 

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak berubah, terdapat 

beberapa variasi dari model tersebut. Ada empat pendekatan pembelajaran 

kooperatif (Arends, 2001). Yang pertama adalah Student Teams Achievement 

Division (STAD) dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD, juga mengacu kepada 

belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap 

minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam suatu kelas 

tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok 

haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai 

suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Yang kedua adalah investigasi kelompok yang mungkin merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk 

diterapkan. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Berbeda dengan 

STAD dan jigsaw, siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari 

maupun bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan 

norma dan struktur kelas yang lebih rumit dari pada pendekatan yang lebih 

terpusat pada guru. 
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Yang ketiga adalah pendekatan struktural, pendekatan ini dikembangkan 

oleh Spencer Kagen dan kawan-kawannya. Meskipun memiliki banyak kesamaan 

dengan pendekatan lain, namun pendekatan ini memberi penekanan pada 

penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Struktur tugas yang dikembangkan oleh Kagen ini dimaksudkan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional, seperti resitasi, di mana guru 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberi jawaban setelah 

mengangkat tangan dan ditunjuk 

Yang keempat adalah Jigsaw yang  pertama kali dikembangkan dan 

diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan 

kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John Hopkins 

(Arends, 2001). Untuk melihat dengan jelas perbandingan antara keempat 

pendekatan pembelajaran kooperatif atau yang lebih sering disebut sebagai tipe 

pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada tabel 2-2. 

Tabel 2.2 

Perbandingan Empat Pendekatan dalam Pembelajaran Kooperatif 

Pendekatan 

Unsur STAD J I G S A W 
Penyelidikan 

Kelompok 

Pendekatan 

Struktur 

Tujuan 

kognitif 

Informasi 

akademik 

sederhana 

Informasi 

akademik 

sederhana 

Informasi 

akademik tingkat 

tinggi dan 

keterampilan 

inkuiri 

Informasi 

akademik 

sederhana 

 

 

Tujuan 

Sosial 

 

 

 

Kerja kelompok 

dan kerja sama 

Kerja kelompok 

dan kerja sama 

Kerja dalam 

kelompok 

kompleks 

Keterampilan 

kelompok dan 

sosial 
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Pendekatan 

Unsur STAD J I G S A W 
Penyelidikan 

Kelompok 

Pendekatan 

Struktur 

Struktur 

Tim 

 

Kelompok belajar 

heterogen dengan 

4-5 orang 

anggota 

Kelompok belajar 

heterogen dengan 

5-6 orang 

anggota, 

menggunakan 

pola “kelompok 

asal” dan 

“kelompok ahli” 

Kelompok belajar 

dengan 5-6 orang 

anggota homogen 

Bervariasi, 

berdua, 

bertiga, 

kelompok 4-6 

orang anggota 

Pemilihan 

topik 

pelajaran 

Biasanya guru Biasanya guru Biasanya guru Biasanya guru 

Tugas 

utama 

Siswa dapat 

menggunakan 

lembar kegiatan 

dan saling 

membantu untuk 

menuntaskan 

materi belajarnya 

Siswa 

mempelajari 

materi dalam 

“kelompok ahli”, 

kemudian 

membantu 

anggota 

“kelompok asal” 

mempelajari 

materi itu 

Siswa 

menyelesaikan 

inkuiri kompleks 

Siswa 

mengerjakan 

tugas-tugas 

sosial dan 

kognitif 

Penilaian Tes mingguan 

Bervariasi, dapat 

berupa tes 

mingguan 

Menyelesaikan 

proyek dan 

menulis laporan, 

dapat 

menggunakan tes 

uraian. 

Bervariasi 

Pengakuan 

Lembar 

pengetahuan dan 

publikasi lain 

Publikasi lain 

Lembar 

pengakuan dan 

publikasi lain 

Bervariasi 

(Sumber: Arends, 2001). 
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D. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya (Arends, 

1997). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari 4–6 orang secara heterogen 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 yang lain 

(Arends,1997). 

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 satu dengan yang lain dan harus bekerja sama 

secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, A., 1994). 

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk 

diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran 

yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada 

tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang 

apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal 

dan kelompok ahli. Kelompok asal, yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang 

beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli, 

yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang 
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ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok 

ahli digambarkan sebagai berikut (Arends, 2001). 

Gambar 2.1 : Ilustrasi Kelompok Jigsaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik yang 

sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain 

untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai, para 

anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada 

teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di 

kelompok ahli. Jigsaw didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa secara mandiri juga dituntut saling ketergantungan yang positif (saling 

memberi tahu) terhadap teman sekelompoknya. Selanjutnya di akhir 

pembelajaran, siswa diberi kuis secara individu yang mencakup topik materi yang 

telah dibahas. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap 

anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar 

dapat mengerjakan kuis dengan baik. 
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Untuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, disusun langkah-

langkah pokok sebagai berikut; (1) pembagian tugas, (2) pemberian lembar ahli, 

(3) mengadakan diskusi, (4) mengadakan kuis. Adapun rencana pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara instruksional sebagai berikut (Slavin, 

1995): 

a. Membaca: siswa memperoleh topik-topik ahli dan membaca materi tersebut 

untuk mendapatkan informasi. 

b. Diskusi kelompok ahli: siswa dengan topik-topik ahli yang sama bertemu untuk 

mendiskusikan topik tersebut. 

c. Diskusi kelompok asal: kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan topik 

pada kelompoknya. 

d. Kuis: siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua topik. 

e. Penghargaan kelompok: penghitungan skor kelompok dan menentukan 

penghargaan kelompok. 

Setelah kuis dilakukan, maka dilakukan perhitungan skor perkembangan 

individu dan skor kelompok. Skor individu setiap kelompok memberi sumbangan 

pada skor kelompok berdasarkan rentang skor yang diperoleh pada kuis 

sebelumnya dengan skor terakhir. Arends (1997) memberikan petunjuk 

perhitungan skor kelompok sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut. 

Tabel 2.3 

Konversi Skor Perkembangan 

Skor Kuis Individu Skor Perkembangan 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

2. 10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 

3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

4. Lebih dari 10 di atas skor awal 

5. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 
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Untuk menentukan tingkat penghargaan yang diberikan untuk prestasi 

kelompok, menurut Arends (1997) dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 

Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rata- rata kelompok Penghargaan 

15 

20 

25 

Good Team (kelompok yang bagus) 

Great Team (kelompok yang hebat) 

Super Team (kelompok yang super) 

 

E. Hakikat  Hasil  Belajar 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. Sedangkan S.Nasution 

berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang 

belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan 

dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata 

pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk melihat hasil 

belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah siswa telah menguasai suatu materi atau belum. Penilaian merupakan 

upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu institusi pendidikan yang 

ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses pendidikan serta kualitas 

kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Cullen: 

2003 dalam Fathul Himam: 2004). 

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai 

ulangan tengah semester (subsumatif), dan nilai ulangan semester (sumatif). 
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Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah 

hasil nilai ulangan harian (formatif)  yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran 

matematika, khususnya materi bangun ruang sisi datar yang mencakup tiga 

kompetensi dasar (KD), yaitu (5.1)  mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, 

prisma dan limas serta bagian-bagiannya; (5.2) membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas; (5.3) menghitung luas permukaan dan volume 

kubus,balok, prisma dan limas. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses 

pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini 

terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-

tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan 

harian dilakukan minimal tiga kali dalam setiap semester. Tujuan ulangan harian 

untuk memperbaiki modul dan program pembelajaran serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan hasil tes yang 

berupa hasil nilai ulangan harian (formatif) dari tiga kompetensi dasar (KD), yaitu 

(5.1)  mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

bagiannya; (5.2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas; (5.3) 

menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas. Soal 

berupa, 20 soal pilihan ganda dan 5 soal essay, untuk masing-masing kompetensi 

dasar (KD), dengan alasan rata-rata hasil nilai ulangan harian (formatif) dari 

ketiga kompetensi dasar (KD) tersebut merupakan hasil belajar bangun ruang sisi 

datar.  

F.  Hakikat  Bangun  Ruang  Sisi  Datar  

Bangun ruang sisi datar adalah bangun tiga dimensi yang semua sisinya 

datar, yaitu bangun yang dapat dilihat dari semua sisinya datar. Media 

pembelajaran berupa model bangun ruang  sisi datar dapat dijadikan media 

pengajaran. Benda asli sangat membantu guru dalam menerangkan sesuatu kepada 

siswa untuk memahami materi yang disampaikan. 
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Model bangun ruang sisi datar adalah media yang dibuat dengan ukuran 

tiga dimensi sehingga menyerupai benda aslinya untuk menjelaskan hal-hal yang 

tak mungkin kita peroleh dari benda yang sebenarnya. Model bangun ruang sisi 

datar dapat dibuat dalam ukuran lebih besar atau lebih kecil dari benda aslinya, 

atau memperlihatkan bagian-bagian yang rumit dari sebuah benda yang 

sebenarnya keadaan tertutup.  

Dalam penelitian tindakan kelas ini, bangun ruang sisi datar yang akan 

dibahas adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Beberapa contoh bangun ruang 

sisi datar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Contoh bangun ruang sisi datar kubus  
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Contoh bangun ruang sisi datar balok : 
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Contoh bangun ruang sisi datar prisma : 
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Contoh bangun ruang sisi datar limas :  
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Contoh bangun ruang sisi datar yang berupa kubus, balok, prisma, 

dan limas dalam bentuk kerangka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  Hipotesis  Tindakan.  

Penelitian ini  terbagi ke dalam tiga siklus, setiap sikklus dilaksanakan 

mengikuti prosedur perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Melalui ketiga siklus tersebut dapat diamati 

peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut : 

Penggunaan  kombinasi  pendekatan  pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw 

dan  media benda asli dapat meningkatkan hasil belajar bangun ruang sisi 

datar siswa kelas VIII-6  SMP Negeri 272 Jakarta.  

  


