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P E R T A M A - t a m a marilah kita bersama-sama bermunajat keharibaan Allah SWT, sembari mengadahkan tangan mengucapkan rasa terima kasih, atas nikmat, taufiq, hidayah, rahmat dan
karunian-NYA kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir pada
hari Pengukuhan Guru Besar Tetap saya pada h a r i yang berbahagia i n i . Shalawat beriring salam kita peruntukan kepada Nabi
junjungan Alam, Nabi Besar M u h a m m a d SAW, sembari mengucapkan AllahhumashaU Ala Muhammad, Waala A l i Muhammad,
pemimpin bagi sekalian alam dan semoga kita mendapatkan
syafaatnya d i yaumil akhir. A m i n .
Ketua Senat dan hadirin yang saya muliakan
Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang
iada taranya yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Pendidikan Nasional, Senat UniversiEfektiYitas Model Cooperative
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tas Riau, yang telah m e m h e r i kepercayaan mengangkat dan
m e n e t a p k a n saya d a l a m j a b a t a n G u r u Besar dalam bidang
Pendidikan.Sejarah. Mudah-mudahan saya dapat menjunjung
dan melaksanakan amanat i n i dengan sebaik-baiknya. Kehormatan yang saya terima i n i , telah ditambah pula dengan diberikannya kesempatan kepada saya u n t u k menyampaikan beberapa
pemikiran tentang pendidikan d i Indonesia dalam suatu upacara
pengukuhan jabatan Guru Besar d i hadapan forum yang sangat
mulia i n i . Atas segala kepercayaan tersebut, saya bersyukur ke
hadirat Allah SWT, sebab segalanya hanya berjalan atas perkenanNya. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar i n i dapat dilaksanakan.
Saya menyadari, meskipun yang saya bahas dalam orasi i n i
hanya setetes air dalam lautan i l m u Allah, dan mungkin hanya
sekelabat sinar dalam cakrawala keagungan Allah SWT yang Maha
Sempuma yang telah menurunkan i l m u pendidikan ke alam semesta i n i . N a m u n saya tetap berbesar hati atas karunia i n i , karena saya dasarkan pada kerendahan hati saya, selama 26 tahun
lebih menggeluti i l m u dan praktik pendidikan. Dan pada h a r i i n i
saya dapat berbagi sebahagian pengalaman tersebut melalui orasi ilmiah, yang b e r j u d u l , " E F E K T I F I T A S M O D E L C O O P E R ATIVE LEARNING TIPE JIGSAW DALAM

MATA

S I S W A A N S E J A R A H " . Mudah-mudahan pemikiran i n i merupakan sumbangsih bagi pengembangan dan peningkatan m u t u
pendidikan d i Propinsi Riau khususnya dan Indonesia pada u m umnya.
J u d u l i n i saya p i l i h sejalan dengan kebijakan pemerintah saat
i n i u n t u k selalu terus menerus meningkatkan m u t u pendidikan.
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dan tentunya tidak terlepas dari sumber daya guru, dan akan berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukannya. Karena
Sumber daya guru yang bermutu akan memberi dampak terhadap
m u t u pendidikan sebagaimana kita inginkan bersama. ***

Efektivitas Model Cooperative
Learnins Alata Pelajaran Sejarah

PENDAHULUAN
S E B A G A I M A N A dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah u n t u k mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muUa, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, m a n d i r i dan menjadi warganegara yang
demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas 2003).
Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, antaranya adalah faktor guru, yaitu guru yang memiliki keterampilan
dalam proses pembelajaran, yang berkait rapat dengan kemampuanya dalam m e m i l i h model pembelajaran yang dapat m e m berikan keberhasilan kepada siswa. Diharapkan agar siswa mem i l i k i motivasi dalam belajar, mempunyai sikap yang positif terhadap pembelajaran, dapat meningkatkan keterampilan berfikir
secara kritis, m e m i l i k i keterampilan sosial, mampu memecahkan
masalah dalam pembelajaran serta berupaya meningkatkan hasil belajar.
Pembelajaran sejarah d i Indonesia belum menghasilkan pembelajaran yang memuaskan, karena banyak faktor penyebabnya.
Antaranya karena masih rendahnya kualitas guru i t u sendiri. Kebanyakan guru masih menggunakan model pembelajaran k o n vensional. Model-model pembelajaran lain separti model cooperative learning belum populer, terutamanya guru mata pelajaran sejarah.
Tinjauan literatur menunjukkan banyak masalah dikaitkan
dengan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Putro
(2006); Atmadinata (2005); Supardan (2004); Asmahani (2004);
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Wiyanarti (2003); Ibraheem (1997); dan Khoo Kay K i m (1997);
Hassan (1996); Widja (1991); Lapian (1989), melaporkaaJaahwa
siswa banyak mengeluh tentang pembelajaran sejarah. Metodologi
pengajaran sejarah banyak menggunakan model pembelajaran
konvensional dan menyebabkan siswa kurang menyenangi mata
pelajaran sejarah, cerita tentang d i r i siswa dan lingkungannya dan
tidak dirasakan sebagai sesuatu yang m e m i l i k i makna yang dapat
dihayati oleh siswa. Model pengajaran masih berpusat pada guru,
kurang membangkitkan keterampilan sosial individu dalam kelompok l e b i h sering m e n u n j u k k a n usaha pencapaian target
kurikulum serta kurang memberi perhatian kepada perkembangan dan kepentingan siswa.
Hartini (2006) menyatakan prestasi hasil belajar siswa dalam
mata pelajaran sejarah juga bergantung kepada model pembelajaran guru. Sutarjo (2000) menyatakan bahwa rendahnya hasil
belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah juga dikatakan berpunca dari proses pengajaran guru yang kurang menyentuh pembentukan sikap dan keterampilan berfikir kritis siswa. Suwama
(1991) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah kurang dapat
memberikan motivasi kepada siswa u n t u k terlibat secara aktif
dalam pembelajaran. Dokolamo (2006) menyebutkan bahwa guru
kurang membangkitkan proses berfikir kritis siswa dan banyak
menggunakan model pembelajaran tradisional. Sagala ( 2 0 0 3 )
menyatakan model pembelajaran kuhah ialah sebuah bentuk i n teraksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada siswa. M e n u r u t Marzano et al. (1988) bahwa pengajaran dan
pembelajaran yang w u j u d i n i t i d a k m a m p u m e n g h a s i l k a n
perkembangan pemikiran siswa.
Oleh karena i t u . Guru harus sadar dan menggunakan model
pembelajaran yang lebih mengarah kepada aktivitas dan penglibEfektiYitas Model Cooperative
Learnins Mata Pelajaran Sejarah

atan aktif siswa. Slavin (1995) telah memperkenalkan pengajaran yang berpusatkan siswa yang dikenal sebagai cooperative
learning. Cooperative learning merupakan suatu proses pengajaran yang melibatkan siswa belajar dalam kelompok kecil dan bekerjasama bagi memaksimumkan pembelajaran (Johnson et al.,
1993). M e n u r u t Slavin (1991); Shounara (2003) cooperative

lear-

ning juga menekankan kepada keterampilan berfikir secara k r i tis dan meningkatkan pembelajaran ketingkat tinggi serta keterampilan sosial. Hasil kajian telah memberi b u k t i tentang efektivitas cooperative learning terhadap pengajaran dalam kelas. A h m a d i 2 0 0 0 ; Slavin 1995a); Davidson dan KroU (1991); Taylor
(1995) menyatakan bahwa banyak faedah didapati oleh siswa
dalam cooperative learning, termasuklah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman konseptual, sikap, motivasi,
harga d i r i , usaha u n t u k mencapai sesuatu, keterampilan berkomunikasi dan sosial serta memberi kesan psikologi dan berupaya
u n t u k menerima perspektif orang lain. ***
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PERMASALAHAN MATA
PELAJARAN SEJARAH
P E M B E L A J A R A N sejarah adalah amat penting bagi sebuah
negara terutamanya dalam masyarakat majemuk separti negara
kita Indonesia. Begitu juga halnya bagi setiap individu, pentingnya pembelajaran dan pengetahuan sejarah karena implikasinya
terhadap setiap individu i t u amat bermakna (Rohana Zubir 1987).
Suatu bangsa i t u tidak akan tabu ke mana ia pergi melainkan tahu
dari mana ia datang. Oleh karena i t u i t u , kita harus mementingkan mata pelajaran sejarah karena ia membentuk fikiran, budaya
dan nilai bangsa kita.
Dalam berbagai penelitian terutama dalam penelitian tentang
prestasi hasil belajar dalam bidang studi sejarah siswa siswa SMA
d i Riau tahun 1985 belum menggembirakan. Hasil penelitian i t u
memperlihatkan bahwa pelajaran sejarah belum menarik minat
para siswa. Hasil belajar rata-rata masih rendah. Sistem Instruksional guru belum mempunyai pengaruh yang berarti terhadap
peningkatan kemajuan siswa (Suwardi, 1985). Tambahan pula
diperoleh informasi bahwa guru g u r u sejarah sebagian belum
mampu mengajar sejarah secara baik, dalam arti u n t u k mengajar
sejarah sebagai ceritapun (sejarah naratif) belum memadai. Bel u m dituntut mengajar sejarah kritis (analisis) yangberkadar CBSA
tinggi yang mengembangkan daya nalar dan kepribadian sesuai
dengan sistem pembaharuan pendidikan yang sedang berlangsvmg
akhir akhir i n i .
Persoalannya, sejauhmanakah tujuan pengajaran sejarah i t u
mampu mencapai objektif yang diharapkan. Selaras dengan apa
yang dikatakan Rashid (1999) pengajaran sejarah menumpukan
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kepada paradigma pendidikan holistik, dan juga aspek kognitif
dan afektif, sebagai usaha memberikan makna/nilai mata pelajaran sejarah dalam kalangan siswa. Isu mengenai hasil belajar yang
kurang memuaskan dalam mata pelajaran sejarah bukanlah merup a k a n p e r k a r a b a r u d a l a m sistem p e n d i d i k a n k i t a . D a l a m
masyarakat k i n i yang menuju ke alaf teknologi informasi dan komunikasi, sejarah merupakan satu subjek yang kian terpinggirkan. Kajian yang dilakukan Rohana Zubir (1987) d i Malaysia menyatakan sikap siswa terhadap mata pelajaran sejarah dianggap
sebagai "the dead man of

curriculum".

Kurangnya motivasi dan sikap siswa terhadap pembelajaran
sejarah menyebabkan pelajar-pelajar merasa bosan terhadap mata
pelajaran sejarah. Rossafri ( 2 0 0 3 ; Dynneson dan Gross; 1999;
Wahab 1999; Weiner 1995 dan Brown 1980) menganggap mata
pelajaran sejarah dilihat sebagai yang berasaskan informasi, bukti,
fakta, tarikh dan menjadikannya mata pelajaran yang paling t i a da populer karena ia adalah lebih kepada informasi serta kurang
u n t u k diaplikasikan dalam kehidupan keseharian siswa, metodologi dan gaya pengajaran yang kurang menarik dan tidak dapat
membangkitkan motivasi siswa, guru masih lagi terikat ataupun
mengamalkan gaya pengajaran tradisional.
Hasil penelitian Yuzar 2 0 0 6 ; Osnardi 2005; H a n i m 2 0 0 4 ;
Rashid 1989; O m a r d i n 1996) menunjukkan bahwa masih banyak
guru tidak m a m p u m e m i l i h dan melaksanakan model pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa u n t u k belajar. Shounara (2003; ) ; Hadiah Sen i n 1997; Suwardi 1988; Rashid (1987 menyarankan supaya paradigma lama tersebut direformasikan, maka perlu usaha-usaha
yang sistematik, logik dan kreatif untuk membangunkan paradigma pembelajaran sejarah yang menarik, penting, humanis dan
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bermakna bagi kehidupan kalangan siswa dalam menjalankan
peranannya pada masa depan. Justeru bagi guru-guru meneliti
model pembelajaran yang terkini dan aktif bagi pelajar-pelajar
Selama ini, kaedah pembelajaran sejarah hanya menekankan agar
pelajar-pelajar mengingati fakta-fakta, bahan-bahan, peristiwa,
tarikh peperangan dan pergolakan politik yang berlaku pada zaman silam. Pelajar perlu dipersiapkan paradigma baru dalam
pembelajaran sejarah yang berorientasi kepada kepentingan pelajar pada masa depan. Pengajaran mata pelajaran sejarah menuntut satu model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan dapat
menarik minat pelajar untuk belajar.
Rochiati (2003; Hamin 2003; Jamil 2003; Jahiri 1992); menjelaskan bahwa seseorang guru harus mampu memilih dan merancang model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran sesuai dengan potensi dan target pelajaran. Hal i n i menghendaki guru yang profesional mampu merancang dan menguasai
berbagai model pembelajaran serta mampu mengimplementasikannya dalam kelas. Guru sejarah perlu senantiasa kreatif dan
inovatif ketika melaksanakan pembelajaran dan mereka

perlu

melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan
mengenai model dan teknik pedagogi pembelajaran sejarah yang
dikenal dengan cooperative learning. Selaras dengan pendapat
Aronson dan Patnoe (i997); Walker dan Crogan (1998); Scott
(1992); Hariyanto (2000) salah satu dari teknik-teknik belajar
yang paling efektif adalah model cooperative learning tipe jigsaw.
Tipe ini lebih terlibat kerjasama dan saling ketergantungan antara siswa.
Marhamah (2005; Shounara; 2003; Wardani; 2002; Ibrahim
2000; Lesmawan (1997), Lindquist (1997) menyatakan bahwa
cooperative learning dikembangkan untuk mencapaian tujuan
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pembelajaran, yaitu selain dari hasil belajar juga dapat mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berfikir siswa, meningkatkan motivasi dapat memupuk tanggungjawab pelajar, hingga terlibat langsung secara aktif dalam memahami dan memecahkan masalah secara kelompok. Menjadikan siswa semakin akrab
dengan rekan sekelasnya. mengubah kelas yang pasif ke arah aktif, dan siswa lebih dinamis.
DEFINISI SEJARAH
Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari
kata 'syajaratun' yang berarti pohon. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus menerus dari b u m i ke udara, mempunyai cabang, dahan, ranting, daun, bunga serta buahnya.
Kata-kata yang berasal dari bahasa Arab lainnya yang mengarah kepada sejarah misalnya; salasilah, yang berarti asal usul,
daftar keturunan; hikayat/riwayat yaitu cerita tentang kehidupan;
kisah yaitu cerita yang benar-benar terjadi pada masa lampau;
tarikh yaitu istilah yang biasanya digunakan dalam sejarah Islam,
misalnya tarikh kelahiran Nabi, tarikh Hijriah dan sebagainya.
Istilah lain yang selalu dirujuk untuk makna yang sama, adalah istilah yang berasal dari Eropah, misalnya kata "history"
dalam bahasa Inggeris yang bermaksud berasal dan bahasa Yunani yaitu "historia" yang berarti belajar dengan cara menyelidik i , bertanya-tanya (inquiry) atau research (Sjamsuddin 1999),
dalam bahasa Perancis menjadi "historie" atau "I'histoire",
manakala dalam bahasa Rusia menjadi "istorya". Dalam bahasa
Jerman, kata sejarah dipadankan dengan kata "geschichte" yang
berarti sesuatu yang telah terjadi dan kata geschehen yang berart i terjadi atau kata "geschiedenis" dalam bahasa Belanda yang
berasal dan kata "geschieden" yang berarti terjadi (Gottschalk
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1985:27)
Kartodirdjo (1993) menyatakan, bahwa sejarah dalam pengartian objektif merujuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri,
yaitu proses dalam sejarah yang sebenarnya. Kejadian itu hanya
terjadi sekali dan tidak dapat diulang atau berulang iagi. Sedangkan istilah umum yang selalu digunakan orang, menunjukkan
pada cerita sejarah, pengetahuan sejarah dan gambaran sejarah.
Menurut Kartodirdjo (1993), sejarah adalah dalam arti subjektif
Sjamsuddin (1996) mengemukakan, bahwa sejarah adalah
kajian tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai
kumpulan masyarakat, kajian tentang apa yang telah dikerjakan,
difikirkan, dirasakan oleh manusia pada suatu tempat tertentu
dan pada suatu masa tententu dan mengapa serta bagaimana
manusia itu telah bartindak, berfikir serta berperasaan separti apa
yang telah mereka lakukan itu.
Berdasarkan beberapa pengartian sejarah tersebut, terdapat
tiga komponen pengartian atau konsep sejarah, yaitu:
1. Sejarah sebagai p e r i s t i w a
Kejadian atau peristiwa, yang sebenarnya terjadi atau berlangsung pada masa lalu.
2. Sejarah sebagai k i s a h / c e r i t a
Cerita (narasi) yang ditulis oleh para ahli sejarah berdasarkan tafsir terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada masa
lalu. Sejarah sebagai kisah atau cerita i n i , sifatnya sangat
bergantung darisiapa orang yang menceritakannya atau si
penuhsnya.
3. Sejarah sebagai i l m u
Gambaran tentang manusia dan lingkungannya pada masa
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lampau

yang

disusun

berdasar

kan jenis ilmiah, langkah-langkah heuristik dan kritik sumber yang dilakukan oleh penulisnya.
Sejak awal mulanya, sejarah selalu dikaitkan dengan nilai kegunaan (use value)'bagi kehidupan manusia sebagai individu atau
masyarakat. Hal ini menyebabkan sejarah mempunyai posisi yang
unik sebagai hybrid discipline karena menyempadankan ilmuilmu kemanusiaan (humaniora, humanities) dan ilmu sosial (social science) Ismaun (2001). Jika berbicara tentang kegunaan sejarah, kaitannya selalu menjurus kepada fungsi dan peranan sejarah dalam pendidikan (history education). Pendidikan sejarah
dapat memberikan latihan bagi warganegara maupun bagi negarawan. Banyak ahli sejarah yang tertarik kepada subjek-subjek
(lesson) yang dapat dikaji pada masa lalu dan memberi kegunaan
kepada sejarah (Sjamsuddin 1999).
Menurut Boorstin, bahwa sejarah semakin diperlukan dalam
masyarakat yang semakin didominasi teknologi. Inti dari sejarah
adalah perspektif masa dan kontinuitas kebudayaan, yang kalau
diabaikan akan menyebabkan manusia terbelenggu oleh zaman
yang penuh dengan berbagai persoalan. Hal yang sama juga ditekankan oleh Widja (2002) bahwa sejarah membangkitkan keinsafan akan sesuatu dimensi yang amat mendasar dalam eksistensi manusia. Dasar mutlak dan eksistensi i t u adalah kontinuitas,
yaitu gerakan dan peralihan terus menerus dari masa yang lalu
ke masa depan.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ungkapan di atas,
menunjukkan kepada kita, bahwa sejarah dapat dihubungkaitkan
dengan kegunaan praktis, separti ajaran moral dari pendidikan,
melihat pada masa lalu yang digunakan untuk menjalani kehidu£/f ktjvito Model Cooperative
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pan masa k i n i dan masa yang akan datang. Kadangkala sejarah
juga disalahgunakan apabila menjadikan ia sebagai alat penghasut untuk memberi kebenaran terhadap suatu zaman atau suatu
rejim tertentu yang sedang memerintah untuk meneruskan kekuasaannya. Maka dengan itu, sejarah dalam rangka pendidikan harus
mendapatkan tempat yang sewajarnya tanpa mengorbankan
kaedah-kaedah ilmiah, apa lagi digunakan u n t u k kepentingankepentingan yang menyalahi hakikat i l m u sejarah i t u sendiri.
Definisi tersebut semakin memperkuat pemahaman bahwa
sejarah sebagai suatu disiplin i l m u harus memenuhi prosedur i l miah tertentu. Prosedur i l m i a h yang digunakan dalam merekonstruksi sejarah oleh seorang sejarawan adalah u n t u k menghasilkan suatu sejarah kritis berasaskan fakta-fakta masa lampau. H a l
inilah yang membedakan sejarah sebagai i l m u dengan sejarah
sebagai suatu cerita atau kisah.
Konsep i l m u sejarah secara lebih mendalam dikemukakan oleh
Yamin (Sjamsuddin 1996) bahwa "terdapat sembilan sendi sejarah
sebagai i l m u . yaitu; (1) Sejarah adalah suatu k u m p u l a n i l m u
pengetahuan, yaitu sebagai daya cipta manusia u n t u k mencapai
hasrat ingin tahu serta rumusan sejumlah pendapat yang tersusu n sekitar keseluruhan masalah, (2) Hasil penelitian; sejarah sebagai cabang i l m u pengetahuan disusun menurut hasil-hasil penelitian (investigation,

research) yang dilakukan dalam masyarakat

manusia, (3) Hasil penelitian berdasarkan akal sehat (common
sense) yang kemudian dapat diungkap sebagai proses pembelajaran secara ilmiah dengan mempergunakan bahan-bahan penelitian sebagai kenyataan, (4) Sejarah dalam pengartian ilmiah harus
menunjukkan hubungan antara satu gejala dengan gejala yang
lain secara kronologis, (5) Kejadian; yang diselidiki atau diriwayatkan dalam pengartian sejarah ialah kejadian dalam masyarakat
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manusia pada zaman lampau, kejadian i t u meliputi sekumpulan
masyarakat dan keadaan-keadaan yang berpengaruh, (6) Kejadian zaman lampau yang berlaku dalam zaman masyarakat manusia, yaitu gejala, perbuatan dan keadaan masyarakat manusia
dalam ruang dan w a k t u yang menjadi objek sejarah, (7) Sejarah
menyelidiki kejadian-kejadian masa lampau sedangkan gejalagejala masyarakat pada masa sekarang dan masa depan menjadi
bidang objek i l m u politik, (8) Masa lalu i t u tidak pemah putus
dari rangkaian masa k i n i dan masa depan, sehingga masa dalam
perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas, (9) Penelitian sejarah
secara i l m i a h dibatasi oleh cara meninjau yang dinamakan juga
menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Cara menafsirkan i t u dinamakan interpretasi sejarah.
Sebagai suatu disiplin i l m u (science),

sejarah merangkumi

berbagai subjek penting bagi generasi k i n i dan generasi selanjutnya. Tidak dapat dinafikan bahwa tidak ada kehidupan manusia
d i dunia yang tidak melewati garis peristiwa, waktu, tempat dan
dirinya sendiri. N a m u n demikian, semua peristiwa ada pengalaman individu m a u p u n pengalaman masyarakat pada suatu masa
adalah subjek sebagai acuan untuk melangkah ke masa depan.
Jika pengalaman individu menjadi dasar membina kesadaran d i r i
untuk menjalani hidup tetapi bagi suatu masyarakat pengalaman
menjadi sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang
sejahtera.
PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH
Subjek sejarah mempakan bahagian s t m k t u r pokok k u r i k u l u m d i SMA, dengan perkiraan; siswa yang mempelajari sejarah
dapat mengetahui dan menjelaskan berbagai perkembangan sejarah separti perkembangan masyarakat, politik, teknologi dan
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sebagainya sekaligus menarik subjek dan fakta-fakta yang terkandung d i dalamnya.
Melalui sejarah dapat dikembangkan faka-fakta dan kecakapan-kecakapan sosial bagi peserta didik yang berupa fakta-fakta
demokrasi, nasionalisme, patriotisme, tanggungjawab, mandiri,
pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu b a n p a dan sebagainya. "Pada tahap pendidikan manapun, pendidikan sejarah sudah
harus memberi kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan
apa yang dipelajari d i sekolfih dengan kehidupan yang nyata d i
sekelihngnya", (Hasan 1997).
Oleh karena i t u , Hasan (1997) mengemukakan bahwa k u r i k u l u m sejarah harus m a m p u mengembangkan kualitas manusia
Indonesia pada masa akan datang meliputi;
1.

Semangat dan perasaan kebangsaan yang kuat.

2.

Kemampuan berfikir baik yang bersifat proaktif maupun
yangreaktif

3.

M e m i l i k i kemampuan mencari, memilih, menerima,
mengolah dan memanfaatkan informasi melalui berbagai
media.

4.

Mengambil inisiatif.

5.

Tingkat kreativitas yang tinggi, dan

6.

Kerjasama yang tepat.

Memperkuat pendapat d i atas, Gottschalk (1985) menyatakan
pembelajaran dan pendidikan moral bangsa menuntut pembelajaran sejarah berorientasi pada pendidikan kemanusiaan yang
memperhatikan fakta-fakta dan norma-norma, hasil pembelajaran sejarah menjadikan -pelajar berkepribadian kuat, memaham i sesuatu agar dapat menentukan sikapnya. Pentingnya pengartian tentang sejarah u n t u k kehidupan sehari-hari menjadikan
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siswa mempunyai alat u n t u k menyingkap tabir rahasia gerak
masyarakat. Melalui sejarah dapat diketahui hasil-hasil peijuangan sejak zaman dahulu. Sejarah dapat diibaratkan sebagai alat
pendidikan karena dapat mendidik j i w a manusia hasil dari hasil
belajamya.
Keterampilan guru diperlukan d i dalam kelas untuk memberikan gambaran peristiwa sejarah secara jelas kepada siswa, sehingga siswa mempunyai gambaran dari suatu peristiwa sejarah.
Gambaran peristiwa sejarah yang diterima siswa diharapkan pembelajaran dapat berpengaruh kepada sikap dan perilaku siswa
sesuai dengan tujuan dari pendidikan dan pembelajaran sejarah.
Dalam pembelajaran sejarah, pelajar mendapat informasi kesejarahan dari guru yang berkaitan dengan ciri peristiwa sejarah,
y a i t u : what, when, who, where,why,

dan how. Imaginasi diper-

lukan siswa karena siswa diajak oleh guru memahami suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa masa lampau sebagai peristiwa sejarah tersebut dari segi waktu adalah peristiwa
yang sudah lama terjadi dan perwujudannya hanya berupa rekonstruksi sumber-sumber masa lalu. Tempat dan pelaku dalam
peristiwa tersebut tidak dikenal serta sudah tidak dapat dihubungi.
Gambaran peristiwa sejarah yang diterima pelajar selanjutnya
dihafalkan, dihayati dan diamalkan. Permasalahan t i m b u l sehubungan dengan keterampilan pembelajaran yang diperlukan agar
gambaran sejarah tersebut dapat difahami dan dapat digambarkan oleh siswa dengan sebenarnya.
Pembelajaran sejarah agar menarik dan menyenangkan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain mengajak pelaj a r pada peristiwa sejarah yang terjadi d i sekitar siswa. D i sekitar
siswa terdapat berbagai peristiwa sejarah yang dapat membantu
guru u n t u k mengembangkan pemahaman siswa tentang masa
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lalu. Umumnya, siswa akan lebih menyenangi terhadap subjek
sejarah apabila berkaitan dengan situasi nyata di sekitarnya sehingga siswa dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu separti dalam subjek sejarah.
TUJUAN PEMBELAJARAN SEJARAH
Tujuan Pembelajaran sejarah menurut Tamburaka (1999)
adalah sebagai berikut:
Pertama, untuk memperoleh pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu baik positif maupun negatif
untuk dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pemah
teijadi tidak berulang kembah. Kedua untuk mengetahui dan dapat menguasai hukum-hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat dimanfaatkan dan diterapkan bagi mengatasi persoalan-persoalan hidup pada waktu sekarang dan yang akan datang, dan Ketiga adalah untuk memupuk kedewasaan berfikir,
memiliki visi atau cara pandang ke depan yang lebih luas serta
bartindak lebih arif dan bijaksana terutama dalam mengambil
keputusan sesuatu perkara.
Kegunaan sejarah menurut Sjamsuddin (1999) dapat dikelompokkan menjadi dua bahagian yaitu, nilai intrinsik dan nilai disiplin. Dinyatakan selanjutnya bahwa: Pertama,

nilai intrinsik

adalah nilai yang dimiliki atau dikandung oleh sejarah sebagai
sebuah tubuh ilmu pengetahuan (a body of knowledge). Nilai i n trinsik ini adalah (a) interpretasi dan penjelasan, yaitu kegunaan
sejarah dalam mengkaji atau membaca sejarah, melalui suatu interpretasi masa lalu yang relevan dengan masa sekarang, sebagai
pedoman untuk keputusan pada masa akan datang dan yang penting adalah "menjelaskan" terhadap masa lalu itu, (h) bimbingan,
yaitu nilai guna sejarah yang berisi pelajaran-pelajaran tentang
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bagaimana harus bartindak dalam situasi-situasi tertentu yang
telah terjadi sebelumnya, (c) inspirasi, yaitu nilai guna sejarah
yang menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu sumber i n spirasi dan kefahaman mengenai apa yang telah difikirkan, dirasakan atau dibuat oleh individu atau kumpulan masyarakat pada
masa lalu, dan (d) kesadaran kumpulan, yaitu nilai guna sejarah
yang merupakan tenaga yang lebih kuat dalam membentuk kesadaran nasional. Kedua, nilai disiplin ilmu, yaitu nilai-nilai yang
merupakan hasU dari sejarah sebagai disiplin intelektual dengan
jalan menyiapkan pembelajaran sebagai suatu disiplin mental
yang meliputi; (i) melatih penggunaan proses mental (melatih
berfikir) dan (ii) melatih mengembangkan sikap mental (sikap
kritis).
Sejarah bukan saja sekedar memberi sumbangan pengetahuan
kepada siswa tentang masyarakat masa lampau. Dalam fungsinya sebagai program kependidikan, pelajaran sejarah mampu
mengembangkan sikap dan kepribadian terpuji serta membekali
siswa dengan keterampilan tertentu. Lebih daripada itu, pengetahuan sejarah memiliki nilai guna sebagai bahan renungan,
kerangka berfikir, acuan untuk membuat suatu keputusan, dasar
untuk bartindak serta sumber inspirasi dan pendorong aspirasi
bagi manusia baik secara individual maupun kelompok dalam
menjalani kehidupan yang lebih baik.
Kegagalan yang dialami manusia (individu maupun kelompok)
disebabkan kurangnya penghayatan terhadap sejarah atau tidak
mengetahui sejarah ataupun karena mengarti dan tahu tentang
sejarah tetapi tidak menghiraukannya. Sikap kurang ambil pedul i terhadap sejarah menyebabkan timbulnya berbagai kepincangan dalam masyarakat bahkan dapat mengakibatkan runtuhnya
suatu bangsa. Melalui sejarah, orang mengenai identitas dirinya
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dan mengenai masyarakat secara utuh. H a l inilah yang membawa makna yang sebenarnya dalam pembinaan sikap dan kepribadian melalui pendidikan sejarah. Adapun sejarah dianggap sebagai
i l m u sosial termasuk "science" (ilmu) karena penggunaan berbagai konsep i l m u sosial yang relevan digunakan dalam menganalisis secara kritis fenomena-fenomena sosial dari masa lampau
(Sjamsuddin 1996).
Pandangan tersebut secara sepintas telah menyinggung nilai
guna sejarah yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan
tertentu; yaitu perlunya menganalisis fenomena masa lampau
dalam pendidikan sejarah. Meiakukan anaUsis terhadap fenomena (masyarakat) masa lampau tampaknya akan lebih berkesan
apabila diterapkan cooperative learning dalam pembelajaran.
Dinyatakan oleh Hugiono dan Poerwantana (1987) bahwa "prosedur analitis sejarah ialah cara keija sejarawan untuk menganalisa dokumen-dokumen yang ada sebagai b u k t i yang dapat dipercayai tentang manusia masa lampau".
Oleh karena itu, sejarah sebagai i l m u masih tampakkeUmuannya sehingga tampak kabur dalam memberikan sumbangan. Terutama dalam menyampaikan kegunaan dan tujuannya dalam kehidupan manusia. Maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan
adalah dengan mengorganisasikan i l m u sejarah dengan i l m u
kependidikan menjadi satu disiplin i l m u tersendiri yaitu yang
dikenal sebagai pendidikan sejarah. Implementasi pendidikan
sejarah dalam bentuk program kependidikan (biasanya berbentuk dokumen tertulis atau k u r i k u l u m ) yang disajikan daripada
berbagai lembaga pendidikan (formal dan n o n formal) disebut
sebagai pelajaran sejarah, sedangkan proses belajar dan mengaj a r pelajaran sejarah disebut sebagai pembelajaran sejarah.
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MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH
Dalam kurikulum 2004 menyatakan bahwa pelajaran sejarah
adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilainilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat
Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga k i n i (Depdiknas
2 0 0 3 ) . Yuzar ( 2 0 0 6 ) menyatakan mata pelajaran sejarah d i
sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berfikiran historis dan memahami sejarah. Depdiknas (2003) menyatakan mata pelajaran sejarah bertujuan agar siswa menyadari adanya keberbagaian pengalaman hidup pada setiap masyarakat dan
adanya cara berfikir yang berbeda terhadap masa lampau untuk
memahami masa k i n i untuk menghadapi masa yang akan datang.
Ismaun (2001) menyatakan tujuan mata pelajaran sejarah adalah
untuk (a) kefahaman sejarah, dalam arti memiliki pengetahuan
dan pemahaman tentang peristiwa, memiliki kemampuan berfikiran kritis, mengkaji informasi serta mengkaji setiap perubahan
yang terjadi d i lingkungan sekitarnya ; (b) memiliki kesadaran
sejarah, dalam arti memiliki kesadaran akan pentingnya waktu
untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, kesadaran akan terjadi perubahan berterusan, kemampuan mengindentifikasi nilai-nilai
yang terkandung dalam sejarah, dan ; (c) memiliki wawasan sejarah menuju kepada kearifan sejarah. Abdul Rahim Abdul Rasyid (1989) menyatakan mata pelajaran sejarah dapat mengembangkan kebolehan dan keterampilan intelektual siswa-siswa seperti
perkembangan p e m i k i r a n u n t u k mendapatkan makna atau
pengertian, memahami konsep abstrak, membuat generalisasi,
m e m b u a t hipotesis, mengaitkan masa s i l a m dengan masa
sekarang atau masa akan datang untuk dijadikan iktibar.
Pengajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan tertua d i Indonesia (Supardan 2000) jika dibandingkan
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dengan disiplin Iain dalam i l m u - i l m u sosial, baik perkembangan
pendidikan d i Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
Sejarah juga menjadi bahan p e n d i d i k a n p o l i t i k u n t u k m e m perkokoh legitimasi pemerintah (Hassan 1996). Pembelajaran
sejarah tidak hanya menjadi inspirasi u n t u k kefahaman tentang
peristiwa masa lalu dan pengembangan kemampuan intelektual
maupun "center of excellences", akan tetapi juga menjadi inspirasi
dalam usaha memperbaiki kehidupan sosial, budaya, politik dan
ekonomi. Mata pelajaran sejarah adalah pendukung utama pemupukan semangat kewarganegaraan (Gonzales 2002). M e n u rut W a n M o h d . Zahid (1988) orientasi pendidikan sejarah pada
peringkat sekolah menengah atas i n i adalah u n t u k memberi pemahaman i l m u dan memupuk pemikiran sejarah.
Depertemen Pendidikan Nasional tentang Standard Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah u n t u k SMA (2003) menyatakan t u j u a n pembelajaran sejarah untuk mendukung siswa: (1) berfikir
kritis-analitis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa
lampau u n t u k memahami kehidupan masa k i n i dan yang akan
datang; (2) memahami bahwa sejarah merupakan bahagian dari
kehidupan sehari-hari; dan (3) mengembangkan kemampuan i n telektual dan keterampilan u n t u k memahami proses perubahan
dan keberlanjutan masyarakat.
Pembelajaran sejarah bukan hanya sekedar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah saja, tetapi bagaimana
melaksanakan proses belajamya dan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. Dengan cooperative

learning tentu materi

sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekedar menjadi sesuatu
yang dihafal dan diingat melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktekkan dan diamalkan dalam situasi nyata dan terlibat dalam
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memecahkan masalah. Dengan demikian, model
learning

cooperative

akan dapat menghilangkan rasa bosan pelajar dalam

situasi belajar sejarah.
M e n u r u t Ausubel (1996), pemecahan masalah yang sesuai
adalah lebih bermanfaat bagi siswa dan merupakan strategi yang
efektif dalam pembelajaran. Kekuatan dan efektivitas proses
penyelesaian masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada
kemampuan siswa dalam mengambil peranan dalam kelompoknya. H a l i n i untuk memperlancar proses tersebut diperlukan bimbingan secara langsung dari guru baik secara lisan maupun dengan sesuatu tindakan. Sedangkan siswa diberi kebebasan untuk
membangun pengetahuannya sendiri.
Berdasarkan kepada pengertian sejarah, sejarah sebagai i l m u
dan kesadaran sejarah pada pembelajaran sejarah diperlukan
berbagai model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran
berpegang pada hakikat belajar dan pembelajaran dengan tetap
berdasarkan pada ciri i l m u sejarah. Model pembelajaran yang
sesuai dengan ciri i l m u sejarah diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan kepada siswa dalam cara berfikir dan cara belaj a r karena adanya perbedaan dengan subjek yang lain (Kardisaputra 2003).
Pembelajaran sejarah yang sesuai dengan ciri i l m u sejarah
adalah : (1) mengajak siswa berfikir sejarah dengan cara berfikir
imaginatif dengan membayangkan sesuatu yang nyata pemah ada
dan pemah terjadi, (2) intelektual siswa dilatih dalam bentuk kegiatan belajar dengan menarik generalisasi-generahsasi dalam sejarah dengan menggunakan pembelajaran i n k u i r i , (3) siswa diaj a k belajar melalui konsep secara induktif maupun deduktif, k o n sep mempakan wahana berfikir keilmuan, (4) mengembangkan
keterampilan berfikir intelektual dalam bentuk pembelajaran yang
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selama i n i bercirikan rote learning dan reception learning, dan
(5) menunjukkan realitas-realitas yang hidup dalam masyarakat
dengan menanamkan kesadaran sejarah dan perspektif sejarah
(Kardisaputra 2003).
Pembelajaran sejarah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejarah dengan indikator-indikatomya: pemahaman terhadap
bahan sejarah, penghayatan terhadap sejarah, minat terhadap
sejarah, sikap kebangsaan, pandangan tentang perubahan, pandangan tentang kesinambungan, pandangan tentang guna sejarah
dan keterampilan berfikir kesejarahan. Agar peningkatan kesadaran sejarah dapat tercapai secara maksimal, beberapa pendekatan dalam pembelajaran sejarah adalah diperlukan.
Proses pembelajaran sejarah perlu diarahkan pada pembelajaran kolektif dalam bentuk model cooperative

learning

yang

memiliki lima unsur (Lie 2002): (1) saling bergantungan satu sama
lain, (2) tanggungjawab perorangan, (3) interaksi tatap muka, (4)
komunikasi antara anggota, (5) penilaian proses kelompok.
Berbagai model pembelajaran sejarah yang dapat dilaksanakan oleh guru yaitu:
(a) Model Inkuiri.

Pembelajaran i n k u i r i merupakan pembela-

jaran yang mengembangkan intelektual pelajar, pendidikan yang
baik adalah pendidikan yang berhasil mengembangkan potensi
seorang siswa secara maksimal (Hasan 1996). Aspek penting pembelajaran dengan menggunakan model i n k u i r i adalah bagaimana
siswa dapat berfikir secara i n d u k t i f (Abbas 1998: 8 8 ) . I n k u i r i b u kan berarti bertanya, tetapi mencari makna lebih mendalam dengan kegiatan intelektual agar dapat lebih menghayati (Wiriaatmadja 2002).
Savage dan Amstrong (1996) mengemukaan pendapat bahwa
pendekatan i n k u i r i mendorong para siswa u n t u k menguji inforHBHI
i^^^l
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masi untuk tujuan pengembangan prinsip-prinsip penyamarataan
dan generalisasi. Mereka didukung bagi mengembangkan berbagai keputusan rasional- membuat keterampilan yang diperlukan
para siswa sehingga hidup -lebih dewasa.
Pembelajaran i n k u i r i berhubungan dengan pengembangan
sikap, keterampilan, penyampaian masalah, melibatkan sikap i n gin tahu, keterampilan menganalisis suatu masalah, keterampilan
membuat ujian dan hipotesa dan keterampilan menggunakan i n formasi dan menarik kesimpulan. Wawasan i n k u i r i diarahkan
kepada anak agar berfikir kritis dan menjadi orang yang secara
bebas dapat mememcahkan masalah yang dihadapinya (Sumaatmadja 1984).
Pembelajaran i n k u i r i merupakan suatu proses pelajar dibimbing mencari makna lebih dalam aktiviti intelektual agar menghayati bukan hanya mendengarkan. Tujuan pembelajaran i n k u i r i tidak hanya melebihi pengetahuan dan kefahaman, tetapi juga
menerangkan domain kognitif tinggi (analisis dan sintesis). Dom a i n afektif terjadi dalam aktiviti menerapkan nilai dan membentuk sikap, domain psikomotor teijadi dalam bentuk keterampilan aspek-aspek teknik i n k u i r i . Proses i n k u i r i dalam pembelajaran adalah: ( i ) perumusan masalah, (2) memperkenalkan
konsep-konsep, (3) memformulasikan hipotesis, (4) mengumpulkan data dan informasi untuk menguji hipotesis, dan (5) penarikan kesimpulan (Wiriaatmadja 2002).
Pembelajaran model i n k u i r i m e m i l i k i kelebihan, yaitu mengingati informasi karena pelajar mencari sendiri, pelajar akan
m a m p u menghadapi permasalahan dan situasi baru, pelajar d i dorong oleh motivasi intrinsik, pelajar mengembangkan keterampilan (nilai dan sikap) yang diperlukan dalam belajar sendiri,
mengembangkan daya kognitif sehingga tata tingkat yang tinggi
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dan mengembangkan berfikir intuitif, pelajar dilatih berfikir secara induktif dan deduktif karena mereka belajar mengambil kesimpulan secara logik daripada hasil inferensi dan data yang d i kumpulkan (Wiriaatmadja 2002).
Melalui i n k u i r i , pelajar akan dilibatkan dalam meiakukan
penelitian terhadap faktor-faktor yang belum pemah dilakukan
dan i n i akan memberi motivasi yang tinggi. I n k u i r i mempakan
produk dari hasil pembelajaran. Hasil proses i t u kurang diperhatikan tentang "kebenaran" jawaban, disebabkan kesimpulan
yang mereka buat adalah kesimpulan yang masih tentatif dan
kurang data yang digunakan ketika i t u .
I n k u i r i adalah pengajaran yang berpusat pada pelajar maka
peranan g u m adalah sebagai pembimbing, sebagai stimulator dan
sebagai fasilitator yang berhadapan dengan siswa untuk membantu mereka mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dan
membimbing meiakukan penelitian (Sunaryo 1989). G u m hams
dapat menciptakan suasana yang m e n j a m i n kebebasan u n t u k
meiakukan eksplorasi, meiakukan hubungan pribadi yang baik
dan bersamaan dengan i t u diperlukan bantuan psikologi. G u m
membantu siswa dalam menemukan sumber informasi yang tepat dan bertanggungjawab bahwa sejumlah sumber pengajaran
i t u cukup dan dapat digunakan. G u m menyusun kembaU dan
mengklasifikasi respon tanggapan siswa dan menyarankan suatu
altematif penafsiran terhadap data. Situasinya dibuat sedemikian m p a sehingga i n k u i r i dapat berjalan dengan baik. G u m tidak
menekankan kebenaran jawaban tetapi membantu siswa menemukan dan mengklasifikasi jawaban yang tepat. G u m hams memiliki ketrampilan khusus dalam bertanya yang dapat meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan dapat memecahkan masalah.
(b) Pembelajaran

Kontekstual. Jabatan Pendidikan Nasional

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (2002:1)
menyebutkan bahwa: Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru yang mengaitkan antara materi
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan menyokong
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapan dalam kehidupan mereka seharian.
Sesuai dengan definisi tersebut, diharapkan cooperative learning lebih menyentuh bagi siswa. Oleh karena diperlukan proses
pembelajaran yang berlangsung alamiah artinya proses pembelaj a r a n harus dalam bentuk kegiatan siswa bekeija dan mengalam i , bukan menyampaikan pengetahuan daripada kita sebagai guru
kepada siswa. Dengan demikian, maka kita harus mempunyai
strategi pembelajaran yang tepat dan bukan pada orientasi target
pencapaian materi yang harus diselesaikan tetapi pada peningkatan keterampilan siswa u n t u k memahami materi tersebut. Oleh
sebab i t u , maka guru harus memperhatikan beberapa elemen
penting dalam pembelajaran, elemen proses belajar mengajar
tersebut, antara lain:
(1) Kesadaran siswa akan lebih berarti j i k a siswa menggunakan
materi pelajaran dapat dikembangkan dengan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran i n i sedang dikembangkan
diberbagai sekolah d i Indonesia dan menjadi model pembelajaran dalam k u r i k u l u m . Johnson (2002) menyatakan pembelajaran kontekstual dapat mengembangkan aktivitas siswa, dan menghubungkan antara suasana akademik dengan keadaan dan situasi kehidupan nyata siswa.
(2) Siswa dalam pembelajaran menurut k u r i k u l u m yang berlaku merupakan pusat perhatian dan perlakuan. Guru dalam pengajaran di kelas berperanan bukan ditentukan oleh kaedah didaktikyang akan dipelajari saja, tetapi menyediakan dan memperkaya
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pengalaman belajar siswa (Diknas 2002).
(3) Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang membantu pihak guru menghubungkan kegiatan dan
materi ajar mata pelajarannya dengan situasi nyata yang dapat
memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan dan diterap dalam kehidupan sehari-hari siswa sebagai anggota keluarga dalam masyarakat di mana dia tinggal (KasboUah 2002).
Mengikut Yulaelawati (2004), bahwa kegiatan siswa dalam
pembelajaran kontekstual

relating (mengaitkan). (2) expe-

riencing (mengalami), (3) applying (mengaplikasikan), (4) cooperating (kerjasama), dan (5) transferring

(memindahkan)."

Nur dan Wikandari (2000) menyatakan bahwa pendekatan
pembelajaran kontekstual temyata dapat meningkatkan berbagai
keterampilan pengetahuan, afektif dan keterampilan sosial, rasa
kesetiakawanan siswa semakin meningkat, kerjasama, tanggungjawab, tolong-menolong, kritis, prihatin, simpati dan meiakukan
berbagai-bagai pemecahan masalah-masalah sosial.
Mengenai ciri pembelajaran kontekstual dijelaskan dalam
buku Pendekatan Kontekstual, Pendidikan Nasional Direktorat
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (2002), yang menyebutkan ciri mengajar belajar kontekstual tersebut yaitu: Kerjasama saling menunjang, gairah, tidak membosankan, belajar dengan bersungguh-sungguh, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai-bagai sumber, siswa aktif, bekerjasama dengan teman, siswa kritis gum kreatif, dinding kelas penuh dengan
hasil karya siswa separti: peta-peta, gambar, humor dan laporan
kepada orang tua bukan hanya nilai rapor, tetapi hasil karya siswa
atau laporan hasil pratikum hasil karangan siswa dan sebagainya.
Karakteristik tersebut di atas, bermaksud bahwa proses pemCfektivitas Modet Cooperative
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belajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang memastikan siswa meiakukan hal-hal berikut: ( i ) bekerjasama, baik dengan siswa secara pribadi maupun secara berkelompok, (2) antara
siswa harus saling menunjang, baik dalam hal kepemilikan materi pelajaran maupun dalam hal bekerjasama pengetahuan, (3)
dalam keadaan belajar, harus menampakkan situasi yang menyenangkan di mana siswa tidak merasa terpinggir atau sendiri, tetapi siswa harus merasa dalam situasi menyenangkan antara guru
dengan siswa, siswa sesama siswa, (4) diharapkan sepanjang guru
memberikan pelajaran siswa tidak merasa bosan, (5) belajar dengan bersungguh-sungguh diharap akan senantiasa terjalin selama dalam proses pembelajaran, (6). Dengan menciptakan siswa
memiliki sikap idealisme. Hal i n i diperoleh berkat adanya sikap
pembelajaran terintegrasi dari pendekatan pembelajaran kontekstual, (7) guru menggunakan berbagai sumber termasuk media,
materi pengajaran, (8) menciptakan situasi siswa aktif, meiakukan pertukaran pengetahuan dengan rekan, (9) membiarkan
mereka kritis dan guru harus berusaha semaksimum mungkin,
menciptakan sikap kritis siswa secara kreatif (10) memberikan
laporan kepada orang tua bukan hanya hasil rapor, tetapi hasil
karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa dan sebagainya. HasUnya dapat meyakinkan orang bahwa anaknya memiliki keterampilan yang baik di sekolahnya.
(c) Model Pembelajaran Holistik. Diketahui bahwa pendekatan i n i sangat memperhatikan individu dan hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Kebebasan berfikir yang d i dasari oleh pengetahuan dan pengalaman belajar, ditempatkan
sebagai dasar utama dalam mengembangkan keterampilan berfikir.
Ruggerio (1988), memberikan tahap pembelajaran yang memEfektivitas Model Cooperative
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beri kesempatan kepada siswa u n t u k mengembangkan keterampilan berfikir kritis dan kreatif. Pendekatan yang ditawarkan
oleh Ruggerio i n i disebut sebagai "Pendekatan holistik dalam pengajaran berfikir".
Pendekatan holistik dalam setiap tahap mendukung siswa
untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman lampaunya
yang kemudian dengan secara aktif sendiri atau bersama kelompok d i p a n d u oleh guru menemukan dan membangun pengetahuan, konsep-konsep dari materi yang diajar. Dalam kegiatan
i n i siswa berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan
berfikir. Model pembelajaran holistik i n i , adalah satu pilihan yang
mempertemukan pengajaran berfikir kritis dan kreatif dengan tiga
kegiatan kegiatan utama berfikir yaitu mengambil keputusan,
pemecahan masalah dan analisis isu (Ruggiero 1988). Dari hasil
penelitian Purwadhi (2000), ditemukan bahwa model pembelajaran holistik dapat meningkatkan keterampilan berfikir siswa.
Dari uraian d i atas, dapat digambarkan adanya pertalian rapat antara konstruktivisme dan pendekatan holistik dalam proses
pembelajaran, yaitu: Kegiatan pembelajaran lebih dikondisikan
untuk siswa, bukan bagi guru untuk mengajar k u r i k u l u m tersusu n dan dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada siswa
untuk berfikir, mengolah informasi dan menilainya. Penggunaan
sumber utama, sebagai dasar u n t u k membangun sendiri pengetahuan baru, dan cenderung tidak menerima pendapat yang sudah
disusun guru atau penulis buku. Memberikan kesempatan besar
kepada siswa untuk melatih keterampilan berfikir tahap tinggi.
Pengembangan materi tidak dilakukan untuk dihafal (fakta-fakta), melainkan cenderung menyeluruh, berbagai perspektif dan
berbagai disiplin. Kegiatan pembelajaran lebih mengarah pada
kegiatan belajar bersama, agar memperkaya keseragaman pendaEfektMtas Model Cooperative
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pat dalam proses membangun pengetahuan baru.
(d) Model Pembelajaran Pemecahan masalah. Pembelajaran
pemecahan masalah adalah model pembelajaran yang menitikberatkan aktivitas belajar siswa dalam memecahankan masalah
baik melalui individu maupun kumpulan. Aktiviti siswa dimulai
dengan mengidentifikasi masalah, mencari altematif pemecahan
masalah, menilai setiap altematif pemecahan masalah dan membuat kesimpulan.
Dalam h a l i n i , siswa diberi kesempatan merefleksikan
pemildrannya untuk memecahankan masalah yang muncul di
dalam kelas sebagai hasil pengamatan yang diperolehi di dilingkungannya. Pada masa terjadinya kegiatan pembelajaran tersebut, siswa termotivasi untuk menjadi aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran sebagai bentuk keterampilan proses yang dilatihkan. Dengan mengangkat isu-isu yang terjadi

dalam

masyarakat, sikap ingin tahu seorang siswa akan tergerak apabila
dihadapkan dengan permasalahan—permasalahan yang timbul
disekitamya yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Pada
kebiasaaan siswa memecahankan masalah-masalah yang timbul
di lingkungannya, diharapkan model cooperative learning akan
berjhasil dalam kehidupannya.
Jadi, dalam pemecahan masalah yang diletakkan pada penyelesaian suatu masalah secara rasional, logik, benar dan tepat. Jadi
dalam pemecahan masalah kegiatan lebih ditekankan pada proses pemecahan masalah. Perbedaannya terletak pada tingkat kedalaman pencarian dan cara keijanya. Pemecahan masalah sebagai
model pembelajaran dapat dilakukan secara individu, kumpulan
dan dapat dOakukan dengan cara penyoalan, diskusi ataupun kegiatan penugasan baik berapa tugas di sekolah maupun pekeijaan
ramah (Laode, 1999).
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Dalam pembelajaran dengan m o d e l pemecahan

masalah

menurut Janulis (2000), guru secara bertingkat mendorong siswa
meiakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam memecahankan masalah. Hal i n i , dilakukan dengan cara menguraikan apa
yang dilakukan.
Pendekatan i n i sangat bermanfaat karena siswa akan menganalisis masalah, mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam
masalah yang dihadapinya, mengingati m e m o r i tentang konsepkonsep dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk sesuatu penyelesaian dan kemudian menetapkan cooperative learning sebagai
suatu pendekatan yang sistematik u n t u k menyelesaikannya.
Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam amalan pada pembelajaran mengikuti sintaksis (tahap-tahap yang
diajukan Sumaatmadja, 2 0 0 0 ) adalah sebagai berikut:
•

merumuskan permasalahan

•

menelaah permasalahan

•

merumuskan hipotesis

•

menghimpun, mengelompokkan data sebagai materi
pembuktian hipotesis

•

menentukan pilihan pemecahan masalah/keputusan
membuat kesimpulan

Model pembelajaran yang diselenggarakan guru, hendaknya
mengoptimumkan keterlibatan siswa belajar u n t u k berfikir k r i tis, melatih daya berfikir, kreativitas siswa dalam mengembangkan potensi intelektual, emosional dan sosial dengan memanfaatkan media baik yang bersumber dari lingkungannya maupun yang
sudah disiapkan oleh guru. Aktivitas siswa dilakukan secara i n d i vidual maupun secara kelompok, dan peranan guru lebih banyak
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sebagai pemberi stimulus dan pembimbing kegiatan siswa.
Model pembelajaran i n i merupakan salah satu model yang
mengandung aktivitas belajar cukup tinggi. Model i n i tepat d i gunakan u n t u k mengajarkan konsep dan prinsip, serta memformulasikan dalam situasi baru. Aktivitas mental yang dapat dijangkau melalui model i n i antara lain, mengingat, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, menganalisis, mengsintesis dan meramalkan.
Steele, dalam Widja (1989), memperincikan model pembelajaran sejarah, yaitu : (1) model garis besar kronologis, (2) model
tematis, (3) model garis perkembangan khas, (4) model regresif
Model garis besar kronologis bermula daripada konsepsi pembelajaran sejarah yang berdasarkan urutan waktu. Model i n i merupakan model u m u m dalam pembelajaran sejarah karena memberikan gambaran secara jelas tentang peristiwa sejarah. Implementasi model i n i selaras dengan masalah pokok sejarah sebagai
evolusi atau proses berkelanjutan. Siswa dalam model i n i dapat
memahami dan merasakan dinamik kehidupan terutama bangsanya. Pemahaman dinamika dengan menggunakan model i n i
dapat menjadi dasar perkembangan rasa kebangsaan (Steele
dalam Widja 1989).
Model

tematis

adalah model pembelajaran sejarah u n t u k

mengembangkan pengertian mendalam pada masa tertentu peristiwa sejarah, dilaksanakan dengan memilih topik-topik menarik,
kontekstual dan benar serta dikaji secara pendekatan berbagai
disiphn.
Model garis perkembangan

khas adalah model yang bermula

dari perpaduan antara model garis besar kronologis dan model
tematis. Kronologis dalam pembelajaran menjadi terarah utama
dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertentu u n i k dan

strategik dari peristiwa sejarah. Pada model garis perkembangan
khas hanya menelusuri beberapa aspek khas dari kehidupan
manusia (Steele dalam Widja 1989).
Model regresif

adalah model yang terbalik dari model garis

kronologis. Pembelajaran menggunakan model i n i memanfaatkan situasi pada masa k i n i sebagai langkah awal pengkajian. Permasalahan masa k i n i dikaji berdasarkan perspektif sejarah sebagai
latar belakang. Pembelajaran model regresif t i m b u l kesalahfahaman perkembangan sejarah, karena terjebak oleh situasi masa Mni
yang tidak harus serupa dengan peristiwa yang terjadi pada masa
lampau (Steele dalam Widja 1989).
Dari berbagai model pembelajaran d i atas, maka model pembelajaran kontekstual yang m e m i l i k i hubungankait yang selaras
dengan pembelajaran sejarah. Model i n i yang banyak digunakan
oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Selain i t u ,
model pembelajaran kontekstual p u n dapat digunakan d i dalam
cooperative

learning. ***

•
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COOPERATIVE LEARNING
COOPERATIVE

learning berasal dari kata koperatif yang

artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sebagai satu
kelompok.
Cooperative

learning dilaksanakan bagi tujuan melibatkan

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran menerusi perbincangan dengan rekan—rekan dalam kelompok yang kecil. la memerlukan siswa bekerjasama mengeluarkan pendapat, memberi
u m p a n balik serta mewujudkan dan membina proses penyelesaian kepada sesuatu masalah. Kajian eksperimental dan deskriptif
yang dijalankan mendukung pendapat yang mengatakan bahwa
cooperative

learning dapat memberikan hasil yang positif kepa-

da para siswa.
Cooperative

learning adalah bercirikan kelompok kecil siswa

yang saling membantu bagi mencapai sesuatu informasi. Cooperative learning dapat mewujudkan suasana dan hngkungan yang
baik bagi siswa-siswa berbincang dan mengeluarkan pendapat
serta bekerjasama dengan siswa lain.
Johnson (1993) menyatakan melalui cooperative

learning

dapat melatih siswa u n t u k m e m i l i k i keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan
berfikiran kritis, membentuk hubungan persahabatan, belajar dari
berbagai sumber informasi, belajar dengan menggunakan sopan
santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap yang
kurang terpuji terhadap sekolah, belajar mengurangi tingkah laku
yang kurang baik dan membantu siswa dalam menghargai pendapat orang lain. Hasil kajian Shounara (2003) menyatakan bahwa
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cooperative

learning sebagai altematif yang dapat menumbuh-

kan serta mengembangkan kemampuan berfikir kritis, juga dapat menanamkan nilai dan sikap positif dan melatih keterampilan
sosial siswa sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan
yang dimilikinya secara maksimal.
Slavin (1995), mengemukakan bahwa pengertian

cooperative

learning adalah suatu model pembelajaran d i mana siswa belaj a r dan bekeija dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah
empat orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang mereka dalam pembelajaran.
Sedangkan (Hasan 1994), mengemukakan bahwa
learning

cooperative

mengandung arti "bekerja bersama dalam mencapai

tujuan bersama". Dalam kegiatan koperatif, siswa mencari hasil
yang menguntungkan bagi selumh anggota kelompok. Belajar
secara koperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil u n t u k memaksimalkan pembelajaran mereka dan juga pembelajaran dengan anggota lainnya dalam kelompok i t u . Prosedur

cooperative

learning dirancang untuk mengaktiflcan siswa melalui i n k u i r i dan
perbincangan dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat hingga lima orang.
Lie (2002), menyebut cooperative

learning

dengan istilah

pembelajaran gotong-royong, adalah satu kelompok pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang berstuktur.
Cooperative

learning

hanya dilaksanakan kalau sudah terben-

tuk suatu kelompok yang mana d i dalamnya siswa bekerja secara
terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan
j u m l a h anggota kelompok yang pada u m u m n y a terdiri dari empat atau l i m a orang saja.
Sedangkan Sunal dan Hans (1993) mengemukakan bahwa
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model cooperative

learning

ialah suatu cara pendekatan atau

serangkaian strategik yang khusus dirancang, khusus untuk memberi dorongan kepada anak didik agar bekerjasama dalam proses
pembelajaran. Selanjutnya Stahl (1994), menyatakan cooperative
learning dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam prilaku sosial.
Juliati (2000), mengemukakan cooperative

learning

dapat

digunakan dalam membuat laporan penelitian pada subjek sains
maupun sosial sains. Lebih lanjut dikatakan cooperative

learn-

ing lebih tepat digunakan pada pembelajaran sosial sains. Hasil
penelitian Suryadi ( i 9 9 9 ) , dalam pembelajaran subjek sejarah
m e n y i m p u l k a n bahwa salah satu model pembelajaran secara
berkesan yang meningkatkan kemampuan berfikir siswa adalah
model cooperative

learning.

Berdasarkan pendapat-pendapat d i atas, subjek sejarah dan
model koperatif, dapat menerapkan bahwa cooperative

learn-

ing u n t u k memotivasi siswa haruslah berani mengemukakan
pendapat, menghargai pendapat rekan dan saling bekerjasama
dalam mengeluarkan pendapat. Selain i t u , dalam mempelajari
subjek sejarah biasanya siswa diberikan latihan soal atau pemecahan masalah.
Beberapa ahli menyatakan bahwa model i n i tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep subjek sejarah
yang sukar tetapi juga sangat berguna untuk menghasilkan kemampuan berfikir secara kritis, bekerjasama dan membantu rekan. Dalam cooperative learning, siswa terlibat aktif pada proses
pembelajaran, sehingga memberikan impak yang positif terhadap
kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas serta dapat
memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil pembelajarannya.
Slavin (1995), mengatakan cooperative
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learning

telah dike-

nal sejak seMan lama, yang mana pada masa itu guru mendorong
para siswa untuk bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu
separti perbincangan atau pembelajaran oleh rekan sebaya. Selain itu, alur proses pengajaran dan pembelajaran tidak seperti
lazimnya selama i n i di mana guru terlalu mendominasi proses
pengajaran dan pembelajaran, segala informasi terpusat pada
guru. Temyata siswa dapat juga saling belajar sesama mereka.
Lie (2002), menyatakan bahwa pembelajaran oleh rekan sebaya
temyata lebih efektif dari pembelajaran oleh gum. Hal ini berarti
bahwa keberhasilan dalam belajar bukan semata-mata hams
diperoleh dari g u m saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui rekan lain yaitu rekan sebaya. Dalam hal ini g u m bertindak sebagai
penghubung atau fasihtator.
Johnson dan Johnson (1994) mengatakan bahwa cooperative
learning adalah kegiatan pengajaran dan pembelajaran secara
kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk
sampai kepada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok.
Sunal dan Haas (1993, mengemukakan bahwa model cooperative learning adalah suatu pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa
agar bekerjasama dalam pembelajaran.
Stahl (1994), menyebut bahwa melalui cooperative

learning

siswa bukan hanya dapat dilatih keterampilan individunya saja,
tetapi juga semangat serta keterampilan koperatif, yang mempakan bahagian dari keterampilan dalam berinteraksi sosial dalam
kelompok yang menghimpun berbagai individu. Dengan berkelompok, si.swa mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mempraktekkan sikap dan perilaku pada situasi sosial yang bermakna
bagi mereka. Selanjutaya Stahl (1994), mengatakan model pemEfektivitas Model Cooperative
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belajaran i n i dipetik daripada pendapat yang berdasarkan dalam
kehidupan masyarakat yaitu "belajarbersama", atau capailah yang
lebih secara bersama-sama. Sehingga ketika bersama dalam pembelajaran, akan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas dan
perolehan hasil belajar
Ibrahim et al. (2000), mengibaratkan cooperative

learning

bagaikan dua orang yang memikul potongan kayu. Potongan kayu
akan dapat d i p i k u l j i k a kedua-dua orang tersebut berhasil
memikulnya. Kegagalan salah satu dari kedua-dua orang itu berarti kegagalan bagi kedua-duanya. Demikian pula halnya dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu kelompok pembelajaran
tertentu. Tujuan kelompok akan tercapai apabila semua anggota
kelompok mencapai tujuannya secara bersama-sama.
Watchword of the American Revolution dalam Johnson dan
Johnson (1994) mengemukakan istilah "Together we stand, divided we fair atau bersama kita dapat, berpisah kita jatuh untuk
menggambarkan tentang cooperative

learning.

Eggen (dalam Azizah 1998) berpendapat bahwa

Kauchak dan
cooperative

learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa
untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Lie
(2002), mengungkapkan bahwa cooperative learning atau pembelajaran gotong-royong memberi landasan teoritis bagaimana
siswa dapat berhasil jika belajar bersama orang lain. Dengan memprakteikkan cooperative learning di ruang-ruang kelas, Idta akan
menuai buah persahabatan dan perdamaian. Cooperative

learn-

ing memandang siswa sebagai makhluk sosial (homo homini socius), bukan homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi
sesamanya). Dengan kata lain, cooperative learning adalah cara
belajar mengajar berdasarkan "peace education" (jenis belajar
mengajar masa depan) yang pasti mendapat perhatian.
Efektivitas Model Cooperative
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Menurut Nur (2000) cooperative learning adalah model pembelajaran yang sistematik yang mengelompokkan siswa untuk
tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif yang
mengintegrasikan keterampilan sosial yang berisikan akademik.
Menurut Davidson dan Warsham (dalam Endri 2003), cooperative learning adalah kegiatan pengajaran dan pembelajaran secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama
untuk sampai kepada pengalaman belajar yang optimal baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok.
A r i f (2005), menyatakan bahwa cooperative learning dapat
didefinisikan sebagai satu pendekatan mengajar di mana siswa
bekeijasama antara satu sama lain dalam kelompok belajar yang
kecil untuk memenuhi kehendak individu atau kelompok yang
diberikan oleh guru.
Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan keija kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang mengatakan bahwa
tidak ada sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena
mereka menganggap telah biasa menggunakannya. Walaupun
cooperative learning teijadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak
setiap kerja kelompok dikatakan cooperative

learning.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

cooperative

learning adalah bersangkutan dengan teknik pengelompokan
yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri daripada empat hingga lima orang (Bemet dalam Kiswoyo 1995).
Cooperative

learning adalah pemanfaatan kelompok kecil

dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar dengan
anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Johnson dalam Hasan
1996).
EfektMtas Model Cooperative
Learrting Mata Pelajaran Sejarah

Abdulhak (2001) menjelaskan bahwa cooperative

learning

dilaksanakan melalui berbagai proses antara peserta belajar, sehingga dapat me\\aijudkan pemahaman bersama antara peserta
belajar itu sendiri.
KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN
COOPERATIVE

LEARNING

I . K E I I N G G U I J \ N M O D E L COOP£/L4m^IjEARiVTiVG
Apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional cooperative learning i n i memiliki beberapa
keunggulan. Keunggulan cooperative learning dilihat dari aspek
siswa, adalah memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman, yang diperoleh melalui pengajaran dan pembelajaran secara bekerjasama
dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok (CilibertMacmilan 1993).
Dengan melaksanakan model cooperative learning siswa dapat meraih kecermerlangan dalam belajar, di samping dapat
melatih siswa untuk memihki keterampilan, baik keterampilan
berfikir maupun keterampilan sosial seperti keterampilan untuk
mengemukakan pendapat, menerima saran dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan dan mengurangi kelompok yang mempunyai perilaku kurang baik dan menyimpang dalam kehidupan
kelas (Stahl 1994). Model pembelajaran ini memungkinkan siswa
untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan
demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran namun
dapat juga berperan sebagai tutor bagi rekan sebayanya.
Selanjutnya, menurut Sharan (1990) siswa yang belajar denEfektivitas Modet Cooperative
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gan menggunakan jenis cooperative learning akan memiliki motivasi yang tinggi karena dibantu oleh rekan sebaya. Cooperative
learning juga menghasilkan peningkatan kemampuan akademik,
meningkatkan kemampuan berfikir kritis, membentuk hubungan
persahabatan, menerima berbagai informasi, belajar dengan
sopan-santun, meningkatkan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap sekolah dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang
baik, serta membantu siswa dalam menghargai pokok fikiran orang lain (Johnson 1993).
Stahl et al. (1994) mengemukakan bahwa melalui model copperative learning siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai perkembangan untuk berfikir dan menentukan serta
berbuat dan berpartisipasi sosial. Selanjutnya kerjasama antara
siswa dalam kegiatan belajar menurut Harmin (dalam Santos
1983) dapat memberikan berbagai pengalaman. Mereka lebih banyak mendapatkan kesempatan berbicara, berinisiatif, menentukan pilihan dan secara umum mengembangkan kebiasaan yang
baik. Selanjutnya Jarolimek dan Parker (1993) menyatakan keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran ini adalah sebagai
berikut : 1) Saling ketergantungan yang positif. 2) Pengakuan
dalam memberi respon perbedaan individu. 3) Siswa diUbatkan
dalam perencanaan dan pengaturan kelas. 4) Suasana kelas yang
bersahaja dan menyenangkan. 5) Terjalinnya hubungan persahabatan yang baik antara siswa dengan guru. 6) Memiliki banyak
kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang
menyenangkan.
Ideris (2001) menyatakan bahwa kelebihan cooperative learning berformat kelompok adalah jelas. Pertama, dengan mengetahui informasi kelompok, semua anggota kelompok bersedia
menggembeling usaha terbaik untuk keberhasilan kelompok. KedEfektivitas Model Cooperative
Learning Mata Pelajaran Sejarah

ua, semua anggota kelompok bertanggungjawab menghasilkan
kerja bermutu untuk mencapai informasi kelompok. Ketiga, anggota kelompok salung bahu membahu ke arah hasil bersama.
Mereka meiakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Para siswa
membantu keberhasilan sesama mereka dengan membantu, bekerjasama, menolong, menerangkan dan saling menggalakkan sesama mereka. Mereka menawarkan dukungan akademik dan pribadi atas semangat ingin saling membantu. Keempat, anggota kelompok diajar kepakaran kerja berkelompok dan diharap menggunakannya untuk mencapai informasi mereka. Semua anggota
bekerjasama tanggungjawab u n t u k mewujudkan suasana
kepemimpinan demokratis. kelima, kelompok menilai sejauh
mana mereka telah mencapai infonnasi dan sebaik mungkin kerja sama kelompok yang ditunjukkan.
Eggen dan Kauchac (1988) menyatakan bahwa cooperative
learning sebagai suatu kelompok dari strategi pembelajaran yang
melibatkan siswa untuk bekerjasama dalam suatu kelompok kecil
bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu, Santi (2001) menyatakan
tujuan membentuk kelompok kecil ialah untuk meningkatkan
partisipasi siswa, mempersiapkan siswa agar m e m i l i k i sifat
kepimpinan dan pengalaman dalam membuat keputusan kelompok dan juga memberi kesempatan bekerja dan belajar bersama
dengan siswa berbeda budaya, adat istiadat dan kemampuan yang
berbeda. Shwalb (1995) menyatakan cooperative learning dapat
meningkatkan hubungan siswa dalam berbagai keanekaragaman
di kelas. Cooperative learning harus menjadi sebuah metode pendidikan yang bermanfaat bagi semua masyarakat dalam menghadapi masalah hubungan antara kelompok majoritas atau minoritas.
Slavin (1995) menyatakan tiga konsep utama yang menjadi ciri
Efektivitas Model Cooperative
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cooperative learning. Tiga ciri cooperative learning : Penghargaan kelompok, pertangungjawaban individu dan kesempatan
yang sama. Penghargaan kelompok, merupakan pemberian ganjaran atau perangsang kepada siswa-siswa selama ini telah menunjukkan aktivitas dan kreativitas dalam kelompok. Pertanggungjawaban individu, merupakan hasil siswa yang dipengaruhi oleh
kemampuan siswa itu sendiri. Secara individu siswa memiliki dua
tanggungjawab, yaitu mengerjakan dan memahami materi, baik
untuk keberhasilan dirinya maupun keberhasilan kelompoknya.
Kesempatan yang sama untuk efektif, setiap individu dalam kelompok dituntut untuk bersama-sama bertanggungjawab agar
pembelajaran mereka lebih berhasil.
I I . K E L E M A H A N COOPERATIVE

LEARNING

Kelemahan model cooperative learning bersumber pada dua
faktor yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari
dalam yaitu sebagai berikut: i ) Guru harus melaksanakan cooperative learning pembelajaran secara mantap, di samping memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu. 2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka diperlukan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup. 3) Selama kegiatan
perbincangan kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik
permasalahan yang sedang dibahaskan secara meluas, sehingga
banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4)
Masa perbincangan kelas, kadang-kadang dikuasai oleh seseorang saja. Hal ini, mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif.
Faktor dari luar begitu kuat ada kaitannya dengan kebijakan
pemerintah yaitu padanya terdapat kurikulum pembelajaran sejarah. Selain itu, pelaksanaan evaluasi yang terpusat separti Ujian
Nasional sehingga kegiatan belajar dan mengajar di kelas cenEfektivltas Model Cooperative
Learnins Mata Pelajaran iejarah

derung dipersiapkan untuk keberliasilan perolehan Ujian Nasional.
Sebenarnya apabila guru telah berperan baik sebagai penghubung motivator. Mediator maupun sebagai evaluator maka
kelebihan yang ditemukan dalam model cooperative learning ini
dapat diatasi. Sehingga peranan guru sangat penting dalam mencipta suasana kelas yang tenang supaya pembelajaran sejarah
dengan menggunakan model i n i dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Menurut kajian Nor Azilawati Abdullah (2002), menyatakan
bahwa antara faktor penghalang dalam melaksanakan model cooperative learning ialah tempoh waktu pengajaran dalam kelas
yang singkat dan memerlukan persiapan dan perencanaan yang
rapi. Dalam melaksanakan model cooperative learning, guruguru masih kurang trampil mereka cenderung menggunakan
model pembelajaran tradisional. Hasil kajian Marhamah (2005)
bahwa di sekolah menengah di Pekanbaru, banyak guru yang
masih kurang trampil dalam melaksanakan cooperative

learn-

ing ini. Sebenarnya mereka telah dilatih bagaimana menggunakan
dan melaksanakan cooperative learning, namun guru-guru masih
lagi menggunakan model konvensional atau tradisional dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
P E R A N A N G U R U D A L A M COOPERATIVE

LEARNING

Siegel (2005), menyatakan bahwa dalam cooperative

learn-

ing, guru berperan sebagai fasilitator dan siswa terlibat lebih akt i f dan mereka saling tolong-menolong dan saling mengawasi
dalam proses pembelajaran.
Peranan guru sangat menentukan aktivitas siswa dalam berkoperatif. Guru sebelumnya harus merancang pembelajaran dan
Efektivitas Modei Cooperative
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pembelajaran menurut model atau struktur cooperative

learn-

ing yang dipilih u n t u k mengaktifkan semua siswa dalam kelompok.
Berkaitan dengan i t u , aktivitas siswa dalam bekerjasama dapat berjalan sebagaimana seharusnya apabila mempunyai prosedur yang jelas u n t u k dilakukan oleh anggota-anggota dalam kelompok. Apabila aktivitas pembelajaran dapat menghubungkan
anggota-anggota dalam kelompok dan memproses interaksi tatap
muka, maka ia dapat memberi harapan bagi mewujudkan keterampilan berkolaborasi pada siswa.
Perkara i n i harus diusahakan oleh guru sejak awal pelaksanaan cooperative

learning,

sehingga siswa dari awal berusaha

membentuk tingkah laku yang mengarah kepada keterampilan
berkolaborasi.
Mengikuti Johnson et al. (1990), terdapat l i m a peran guru
dalam menstruktur situasi cooperative learning, sebagai berikut:
(1) Memperjelas objektif subjek dan menyampaikannya kepada siswa.
(2) Membuat keputusan u n t u k menempatkan siswa dalam
ke-lompok sebelum subjek diajarkan
(3) Menjelaskan dengan nyata kepada siswa tentang tugastugas dan tujuan penstrukturan cooperative

learning

yang ingin dicapai.
(4) Memantau efektivitas kelompok cooperative

learning

dan intervensi guru terhadap kelompok, yang memerlukan bantuan, seperti meningkatkan keterampilan interpersonal siswa dalam bekerjasama.
(5) Memberi tahap kemajuan dan pertolongan yang diberikan oleh siswa dalam perbincangan kelompok.
Kelima-lima peranan d i atas, adalah sebagai syarat guru dalam
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bersturuktur cooperative

learning.

Cooperative

learning

dapat

dijalankan melalui beberapa struktur tertentu. Setiap model struktur memerlukan beberapa keterampilan khusus yang menuntut
banyak persiapan dan impelemntasi dalam aktivitas kelompok
kecil (Johnson dan Jonhson 1991; Kagan 1989). Setiap struktur
mempunyai prosedur yang berkaitan dengan persiapan bahan-bahan, teks, dan kertas tugas siswa untuk memudahkan siswa
bekerja dalam kelompok masing-masing. Untuk i t u , guru haruslah mengetahui beberapa model struktur cooperative

learning,

supaya guru mudah mengendalikan siswa bekerja secara interakt i f dan koperatif.
T E O R I - T E O R I M O D E L COOPERATIVE
Model cooperative

learning

LEARNING

didasarkan kepada teori-teori

perkembangan kognitif, perlakuan dan persandaran sosial. Teoriteori perkembangan kognitif adalah berdasarkan teori Piaget dan
Vygotsky (Slavin 1995) yang dikenal sebagai Kognitif Piaget Konstruktivisme d a n Vygotsky Konstruktivisme Sosial. M e n u r u t
Coburn (1993) dan D e n y (1992), konstruktivisme adalah bahagian dari kognitivisme. Johnson dan Johnson (1998) menyatakan
teori Piaget berdasarkan kepada premis bahwa apabila individu
bekerjasama atas lingkuganya, konflik sosio-kognitif akan berlaku
dan akan mewujudkan ketidakseimbangan kognitif dan seterusnya mencetuskan perkembangan k o g n i t i f Teori Vygotsky pula
berdasarkan kepada premis bahwa pengetahuan terbentuk dari
interaksi kelompok dalam mememecahkan masalah. Teori perlakuan menekankan peranan penting ganjaran dan galakan dalam
cooperative

learning.

Teori perlakuan yang diperbincangkan

dalam kajian i n i melibatkan perspektif, sikap, motivasi, kemampuan berfikir kritis, m e m i l i k i keterampilan sosial serta yang dinEfektivitas Modet Cooperative
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yatakan oleh Slavin (1980), yaitu pemberian ganjaran dapat memberi perangsang kepada siswa-siswa untuk bekerjasama dalam
kelompok belajar. Perspektif keterpaduan sosial pula menyatakan efektivitas cooperative learning terhadap keberhasilan siswa
adalah disebabkan terdapatnya keterpaduan dalam kelompok
(Slavin 1995). Teori ketergantungan sosial (Johnson dan Johnsosn 1998) berdasarkan kepada premis bahwa interaksi antara
individu dan hasil darinya adalah ditentukan oleh jenis struktur
yang digunakan.
I. T E O R I

KONSTRUKTIVISME

Teori konstruktivisme lahir dari idea Piaget dan Vygotskj'.
Konstruktivisme adalah satu faham bahwa siswa membentuk
sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah ada. Dalam Proses i n i , siswa
akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang ada untuk membentuk pengetahuan baru. Seperti
dikatakan Briner (1999) pembelajaran secara konstruktivisme
berlaku d i mana siswa membentuk pengetahuan dengan menguji
idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
yang telah ada, mengimplikasikannya pada satu situasi baru dan
mengintegerasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan bentukan intelektual yang sesuai wujud. Kemudian M c Brien dan
Brandt (i997) konstruktivisme adalah satu pendekatan pembelajaran berdasarkan kepada penelitian tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu
membentuk pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan dari orang lain.
Idea dari teori i n i , siswa aktif membangun pengetahuannya
sendiri. Pemikiran siswa dianggap sebagai mediator yang mener•^^E
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ima masukan dari dunia luar dan menentukan apa akan dipelajarinyai (Zahara, 2000). Menurut Soedjadi (dalam Widada 1999)
pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah pendekatan d i mana siswa secara individual menemukan dan mengubahsuai maklumat yang kompleks, memeriksa dengan aturan
yang ada dan memeriksa kembali jika perlu. Selain itu, Bell (1993)
mengemukakan bahwa faham konstruktivisme memandang siswa
datang ke dalam kelas membawa persiapan mental dan kognitiftiya. Artinya siswa yang datang ke dalam kelas sudah memiliki konsep awal dari materi yang akan dipelajari, karena mereka mempunyai potensi untuk pembelajaran mandiri terlebih dahulu dari
sumber yang ada atau dari pengalaman dalam lingkungan kehidupannya. Dalam hal i n i guru bertindak sebagai penghubung dan
pembentang.
Brooks dan Books (1993), pula menyatakan konstruktivisme
berlaku apabila siswa membentum makna tentang dunia dengan
mensintesis pengalaman baru kepada apa yang mereka telah fahami sebelum ini. Mereka akan membentuk peraturan melalui
cerminan tentang tindak balas mereka dengan objek dan idea.
Apabila mereka bertemu dengan objek, idea atau perkaitan yang
tidak bermakna kepada mereka, maka mereka akan menginterpretasikan apa yang mereka lihat supaya sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk atau disesuaikan dengan peraturan agar
dapat menerangkan informasi baru. Dalam teori konstruktivisme, penekanan diberikan kepada siswa lebih dari guru. H a l i n i ,
disebabkan siswalah yang bertindak balas dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa
tersebut. Justeru, siswa membuat sendiri konsep dan membuat
penyelesaian kepada masalah (Sushkin 1999)Dengan demikian, dapatlah dirumuskan secara keseluruhanEfektivitas Model Cooperative
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nya pengertian atau maksud pembelajaran secara konstruktivisme adalah; pembelajaran yang berpusatkan siswa. Guru berperanan sebagai penghubung yang membantu siswa membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai
pereka bentuk bahan pembelajaran yang menyediakan peluang
kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Guru akan
mengetahui pengetahuan yang ada pada siswa dan merancang
model pembelajarannya dengan sifat dasar pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang d i m i l i k i oleh siswa adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut dan bukannya pembelajaran yang diterima secara pasif
Antara kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme yang
dapat dikaitkan dengan cooperative

learning

adalah menerusi

proses berfikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, siswa
akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea dan
membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Antara aktivitas yang dapat dimanfaatkan oleh cooperative

learning ialah melalui aktivitas mem-

buat penehtian dan strategi seperti mengetahui masalah, mengumpul informasi, memproses data, dan membuat kesimpulan.
Dalam membentuk kefahaman siswa, pembelajaran secara
cooperative

learning juga dapat digunakan untuk siswa faham

tentang sesuatu konsep dan idea yang lebih jelas apabila mereka
terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru.
Proses mengingat akan lebih bermakna setelah memahami sesuatu konsep, siswa akan dapat mengingat lebih lama konsep
tersebut karena mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan
pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang ada untuk
membuat pengetahuan baru.
Pembelajaran secara konstruktivisme seperti

cooperative
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learning juga dapat menimbulkan keyakinan kepada diri sendiri
dan berani menghadapi dan memecahkan masalah dalam situasi
pembelajaran yang baru, karena siswa yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman
mereka. Selain itu, pembelajaran secara konstruktivisme seperti
cooperative learning yang membentuk sendiri pengetahuan, konsep dan idea secara aktif akan menjadikan siswa lebih faham, lebi h yakin dan lebih menyenangkan untuk terus belajar sepanjang
hayat walaupun menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan.
Resnick (1989), menegaskan ada tiga aspek berkaitan yang
membentuk rasional dalam teori pembelajaran yang dikenal sebagai konstruktivisme. Pertama, pembelajaran adalah satu proses "membentuk" i l m u dan bukan "penyerapan" ilmu. Kedua, i n dividu menggunakan pengetahuan yang ada untuk membentuk
pengetahuan baru. Ketiga, pembelajaran bergantung kepada situasi tempatan.
Secara lebih terperinci Driver dan Bell (1986), mengemukakan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu
(a) hasil pembelajaran tidak hanya tergantung dari pengalaman
pembelajaran di dalam kelas, tetapi tergantung pula pada pengetahuan siswa sebelumnya, (b) pembelajaran adalah mengkonstruksi konsep-konsep, (c) mengkonstraksi konsep adalah proses aktif dalam diri siswa, (d) konsep-konsep yang telah dikonstruksi akan diperiksa selanjutnya untuk menentukan apakah ada konsep tersebut diterima atau ditolak, (e) siswalah yang sesungguhnya paling bertanggungjawab terhadap cara dan hasil pembelajaran mereka, (f) adanya semacam pola terhadap konsep-konsep
yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Menurut
Utari (1999), bahwa pendekatan konstruktivisme adalah pendeEfektivitas Model Cooperative
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katan pembelajaran dimana pengetahuan baru tidak diberikan
dalam bentuk informasi, tetapi siswa membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya dalam proses asimilasi dan akomodasi
Sejalan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, maka salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah model cooperative learning. D i
mana siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan rekannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan guru bertindak sebagai motivator dan penghubung aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan unsur pokok untuk
mencapai keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran merupakan
kegiatan aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa
dan mereka bertanggungjawab terhadap hasil pembelajarannya.

n . TEORI PEMBELAJARANAUSITBEL
David Ausubel adalah seorang anggota psikologi pendidikan.
Menurut Ausubel (Dahar 1996) bahan subjek yang dispelajari
haruslah "bermakna" {meaningfull).

Pembelajaran bermakna

merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan
generahsasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh
siswa. Supamo (1997), mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubimgkan dengan struktur pengertian yang sudah dimihki seseorang
yang sedang melalui pembelajaran.
Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya bahan subjek i t u harus sesuai dengan keterampilan
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siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki
siswa. Oleh karena itu, subjek harus dikaitkan dengan konsepkonsep yang sudah dimihki oleh para siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian faktor intelektual-emosional siswa terlibat dalam kegiatan
pembelajaran.
Pembelajaran sejarah bukan hanya sekedar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka, tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya, dan meningkatkan
kualitas proses pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran
tersebut menjadi benar-benar bermakna. Dengan

cooperative

learning tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat, melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktekkan dan dilatihkan dalam situasi nyata dan terlibat dalam pemecahan masalah. Dengan demikian cooperative

learning

akan dapat mengusir rasa j e m u dan bosan

pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori (Al Muchtar 2002), khususnya
pembelajaran sejarah yang selalu bermasalah selama ini.
M e n u m t Ausubel, pemecahan masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi siswa dan mempakan strategi yang efisien
dalam pembelajaran. Kekuatan dan makna proses pemecahan
masalah dalam pembelajaran sejarsih terletak pada kemampuan
siswa dalam mengambil peranan pada kelompoknya. U n t u k
melancarkan proses tersebut diperlukan bimbingan secara langsung dari g u m baik secara lisan maupun dengan tingkah laku.
Sedangkan siswa diberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini, tersebut mempakan penekanan dari
cooperative

learning.
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TEORI PEMBELAJARAN PIAGET
Menurut Piaget (Dahar 1996; Hasan 1996; Suiya 2003), setiap individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut:
1. Sensori motor (0 — 2 tahun)
2. Pra operasional (2 —7 tahun)
3. Operasional konkrit (7 —11 tahun)
4. Operasional formal (11 tahun keatas)
Apabila merujuk pada teori Piaget, maka siswa yang berada
pada tahap Sekolah Mengengah Pertama ( usia berkisar sekitar
12-15 tahun), termasuk dalam kategori tingkat operasional formal. Pada peringkat ini, siswa dapat menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi-operasi yang lebih
kompleks. Kemajuan utama pada siswa selama periode ini, bahwa ia tidak perlu berfikir dengan pertolongan benda-benda atau
peristiwa-peristiwa konkrit. Ia mempunyai kemampuan untuk
berfikir secara abstrak (Dahar 1996) karena itu cooperative learning dapat dilaksanakan pada tahap SMP.
Dalam perkaitannya dengan pembelajaran, teori ini berpedoman kepada kegiatan pembelajaran yang harus melibatkan
siswa. Menurut teori ini, pengetahuan tidak hanya sekedar dipindahkan secara hsan tetapi harus dikonstruksi dan dikonstruksi
semula oleh siswa. Sebagai realisasi teori ini, maka dalam kegiatan pembelajaran siswa haruslah bersifat aktif Cooperative learning adalah sebuah model pembelajaran aktif dan bekerjasama.
Pada masa ini, siswa telah menyesuaikan diri dengan realitas
konkrit dan harus berpengetahuan. Oleh sebab itu, dalam usaha
meningkatkan kualitaskognitif siswa, guru dalam melaksanakan
pembelajaran harus lebih ditujukan pada kegiatan pemecahan
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masalah atau latihan meneliti dan menemukan (Semiawan 1990).
Selanjutnya diungkap cooperative learning bahwa pembentukan
pemikiran dengan pengetahuan hafalan dan latihan (drill) yang
berlebihan selain tidak mewujudkan peningkatan perkembangan
kognitif yang optimal. Secara psikologis juga tidak seimbangnya
dengan memfiingsikan belahan fikiran sebelah kiri dengan belahan fikiran sebelah kanan. Akibatnya pembelajaran tidak dapat
memotivasi siswa untuk berfikir secara kreatif dan inovatif.
Menurut Surya (2003), perkembangan kognitif pada tingkat
ini merupakan ciri perkembangan remaja dan dewasa yang menuj u ke arah proses berfikir dalam tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan berfikir ini sangat diperlukan dalam pemecahan masalah.
Proses pembelajaran akan berhasil apabila disesuaikan dengan
tingkat perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaklah banyak
diberi kesempatan untuk meiakukan eksperimen dengan objek
fisik, yang didukung dengan interaksi sesama rekan sebaya, dan
dibantu oleh pertanyaan guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar mau berinteraksi dengan
lingkungannya dan secara aktif mencari dan menemukan berbagai hal dan lingkungan (Surya 2003).
Selanjutnya Surya ( 2 0 0 3 ) mengatakan implikasi teori
perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran, antara lain:
•

Bahasa dan cara berfikir siswa berbeda dengan orang dew
asa. Oleh sebab itu dalam mengajar guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir anak.

• Anak dalam pembelajaran lebih dapat menghadapi lingkungan dengan bantuan guru. Guru harus membantu siswa agar
, dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sesamanya.
•

Bahan yang harus dipelajari siswa hendaknya dirasakan
baru tetapi tidak asing.
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•

Diberi peluang agar pembelajaran sesuai dengan tingkat
perkembangannya.

•

Di dalam kelas, siswa hendaknya banyak diberi peluang unt u k saling bercakap dengan rekan-rekannya dan saling
berbincang.

III. TEORI PEMBELAJARAN

VYGOTSKY

M e n u r u t Supamo (1997), pembelajaran merupakan suatu
perkembangan pengertian. Dia membedakan adanya dua pengertian, yang spontan dan yang ilmiah. Pengertian spontan adalah
pengertian yang didapati secara terus dan pengalaman siswa didapati dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ilmiah adalah
pengertian yang didapat d i dalam kelas atau yang diperoleh d i
sekolah. Selanjutnya Supamo (1997) mengatakan kedua-dua konsep itu saling berkaitan terns menems. Apa yang dipelajari siswa
di sekolah mempengamhi perkembangan konsep yang diperoleh
dalam kehidupan sehari-hari dan sebaliknya.
Sumbangan dan teori Vigotsky adalah penekanan pada bakat
sosio-budaya dalam pembelajaran. Menumtnya bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa bekerja dalam zon perkembangan proksima {zone of proximal

development). Zon perkembangan proksi-

ma adalah t i n g k a t perkembangan sedikit terhadap t i n g k a t
perkembangan seseorang pada ketika i n i .
Hartini (2000), secara terperinci mengemukakan bahwa yang
dimaksud "zon perkembangan proksima" adalah jarak antara
tingkat perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan sesungguhnya adalah kemampuan pemecahan masalah secara mandiri sedangkan tingkat
perkembangan potensial adalah kemampuan pemecahan masalah
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di bawah bimbingan orang dewasa melalui kerjasama dengan rekan sebaya yang lebih mampu. Dengan demkian, maka tingkat
perkembangan potensial dapat disalurkan melalui model cooperative learning. Idea penting lain juga diturunkan Vygotsky konsep scaffolding

(Niu* 2000), yaitu memberikan sejumlah bantu-

an kepada siswa pada tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian
menguranginya dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
mengambil alih tanggungjawab sekedar yang mereka mampu.
Bantuan tersebut berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah pada langkah-langkah pemecahan, memberi
contoh ataupun hal-hal lain yang memungkinkan siswa tumbuh
sendiri.
Dalam teori Vygotsky dijelaskan bahwa ada hubungan secara
langsung antara domain kognitif dengan sosio-budaya. Kualitas
berfikir siswa dibentuk dan aktivitas sosial siswa d i dalam kelas,
dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara siswa dengan
siswa lainnya yang lebih mampu di bawah bimbingan orang dewasa dan guru (Supamo 1997).
T E O R I PERSANDARAN SOSIAL
Marhamah (2005), menyatakan bahwa dasar utama teori ini
adalah persandaran anggota-anggota dalam satu kelompok akan
menentukan motivasi mendalam kalangan anggota-anggota kelompok yang memotivasikan anggota-anggota lain agar bemsaha
untuk bersama-sama mencapai sasaran kelompok. M e n u m t Jacobs et al. (1995), bahwa konsep dari teori ini ialah elemen persandaran positif di mana setiap anggota kelompok memerlukan
anggota lain demi mencapai pembelajaran individu dan kelompok.
Persandaran positif merajuk kepada persepsi bahwa keberhasiEfekttvitas Modei Cooperative
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Ian seseorang itu tergantung kepada keberhasilan individu-individu yang lain dalam kelompok. Siswa-siswa dalam kelompok
koperatif bukan saja lebih berat terhadap pembelajarannya, tetapi juga terhadap rekan yang lain dalam kelompoknya.
Seterusnya menurut Johnson dan Johnson (i994). bahwa teori
ini telah dinyatakan oleh Morton Deutsch, yaitu persandaran sosial ditentukan oleh interaksi antara siswa. Ini bermakna bahwa
dalam cooperative learning setiap anggota dalam kelompok perlu berkerjasama antara satu sama lain, di mana kelompok tersebut mempunyai perbedaan dari segi etnis dan berbagai hasil belajar akademik. Rumusannya, setiap anggota dalam kelompok
haruslah saling menghormati dan bertolak ansur antara satu sama
lain.
KOMPONEN-KOMPONEN COOPERATIVE LEARNING
Dalam proses cooperative learning, siswa dibimbing oleh guru
secara intensif bagi mempersembahkan aktivitas belajar yang
memperlihatkan 5 elemen cooperative learning (Johnson et al.
1991) yaitu:
1. S a l i n g tergantungan (interdependence)

positif. Siswa

menyadari bahwa setiap orang berusaha bekerjasama bagi keberhasilan anggota-anggota lain dalam kelompoknya, dengan semboyan "sambil berenang minum air bersama". Guru menstruktur
cara-cara bekerja melalui model struktur cooperative

learning

dan membuat prosedur kerja, supaya siswa saling memberi kerjasama informasi kepada yang lain, sehingga antara mereka terdapat saling tergantungan dalam menyelesaikan tugas.
2. Interaksi

tatap muka.

Siswa saUng membantu, meng-

galakkan dan mendukung sesama rekan dalam kelompok untuk
menyelesaikan tugas, karena mereka saling bersandar satu sama
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lain. Peranan guru hanya menggalakkan anggota-anggota kelompok supaya w u j u d saling bergantungan yang positif.
3 . Pertanggungjawapan

secara

individual.

Guru harus

mengukur prestasi yang dicapai oleh setiap siswa. walaupun mereka bekerja bersama-sama, tetapi mereka tetap memperlihatkan
peningkatan kebolehan terhadap penguasaan pelajaran masingmasing.
4 . Keterampilan

sosial. Guru berusaha membina dan me-

mantau kerjasama siswa dalam kelompok supaya mereka menunj u k k a n keterampilan sosial dalam kelompok yang koperatif, seperti keterampilan m e m i m p i n secara bergantian, menyelesaikan
masalah, membuat keputusan, membina kepercayaan dan menj a h n komunikasi.
5. Menilaiproses

kelompok.

Guru berusaha memperbai-

k i proses keija kelompok, misalnya bagaimanakah sebaiknya siswa
dapat bekerjasama mencapai tujuan pembelajaran secara kopera t i f Siswa dapat memelihara hubungan keija yang baik dalam
kelompok masing-masing melalui gerakan guru. Sebagai contoh:
guru selalu memantau dan berkata: "beritahu anggota kelompok
anda, bahwa tugas anda adalah u n t u k saling membantu anggota
dan kelompok anda agar bekerjasama dan berberhasil".
Kelima-hma komponen d i atas harus diperlihatkan oleh semua anggota kelompok dalam bekeijasama, sesuai dengan tujuan
cooperative
tive learning,

learning yang benar. Dalam menjalankan cooperaguru sepatutnya menyatakan dan memperhatikan

ke lima-lima komponen tersebut dalam aktivitas kelompok. Oleh
karna i t u , sangatlah tepat j i k a tingkatan dijalankan bermula sejak dari siswa sekolah dasr. Kebiasaan pembahagian tugas yang
koperatif elok diberikan sejak pendidikan pada masa kanak-kanak
diberikan, sehingga mereka akan terbiasa untuk saling tergantung
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kepada yang lain dan mempunyai tanggungjawab terhadap tugas
belajar.
Mengikut Featherstone bahwa semua anggota kelompok dalam
cooperative

learning dapat meningkatkan pemahaman tentang

idea yang dijelaskan oleh rekan sebaya melalui komponen yang
terkandung dalam tingkatan (Lyman dan Foyle 2 0 0 0 ) . Dalam
proses tingkatan, semua siswa membantu u n t u k bekerjasama
dalam setiap tingkat kebolehan akademik, seperti siswa yang cerdas, sederhana dan lemah. Mereka diberi peluang untuk berbagi
tugas dalam kelompok yang dapat mehbatkan semua tingkat siswa
supaya tercipta keterampilan berkolaboratif bagi mencapai keberhasilan bersama. Apa yang paling penting, dalam kelompok
cooperative

learning

ialah siswa dapat menunjukkan keter-

ampilan interpersonal masing-masing melalui bimbingan guru
dan rekan sebaya. Perkara i n i bertujuan supaya hubungan antara
anggota kelompok dapat melahirkan keterampilan sosial yang
menjadikan lebih interaktif dan efektif. Setiap anggota diharapkan dapat bekeijasama dengan aktif, komunikatif, dan koperatif
dalam menyelesaikan tugas.
LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MODEL
COOPERATnnE

LEARNING

Stahl (1994), Slavin (1993) mengemukakan langkah-langkah
dalam implementasi model cooperative

learning secara u m u m

yang dijelaskan secara operasional sebagai adalah b e r i k u t :
1). M e r a n c a n g r e n c a n a p r o g r a m p e m b e l a j a r a n
Pada langkah i n i guru mempertimbangkan dan menetapkan
target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. D i
samping i t u , guru juga menetap sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan, dalam cooperative

learning
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harus dikembangkan dan diperhadkan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam merancang program pembelajararmya juga harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas
siswa harus mencerminkan sistem keija dalam kelompok kecil.
Artinya materi dan tugas-tugas i t u akan digunakan ketika pengajaran dan dikerjakan secara bersama dalam dimensi kerja kelompok.
Untuk memulai pembelajarannya, guru harus menjelaskan
tujuan dan sikap serta keterampilan sosial yang ingin dicapai dan
diperhatikan oleh siswa selama pembelajaran. Hal mutlak i n i
harus dilakukan guru, karena dengan demikian siswa tahu dan
memahami apa yang harus dilakukan selama proses belajar mengajar.
2). Merancang lembar pengamatan
H a l i n i dimaksudkan untuk melihat kegiatan siswa ketika belajar secara bersama dalam situasi kelompok kecil. Dalam menyampaikan materi, guru tidak lagi menyampaikan materi secara
panjang lebar karena pemahaman dan mendalami materi i t u
nantinya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama
dalam kelompok. Guru hanya menjelaskan pokok utama materi
dengan tujuan siswa mempunyai wawasan dan orientasi tentang
materi yang diajarkan.
Ketika guru selesai menyajikan materi, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menggali pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi subjek berdasarkan apa yang telah dipelajari. I n i dimaksudkan adalah untuk persiapan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok. Pemahaman dan konsepsi yang d i gunakan terhadap siswa secara individu sangat menentukan keEfektivitas Model Coooerative
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bersamaan dan kelompok yang terbentuk. Kegiatan i n i dilakukan sambil menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh siswa
dalam kelompok masing-masing. Sewaktu siswa belajar secara
berkelompok, guru mulai meiakukan pengamatan dan melihat
kegiatan belajar siswa berdasarkan lembar pengamatan yang
dirancang sebelumnya.
3 ) . D a l a m m e i a k u k a n p e n g a m a t a n t e r h a d a p kegiatan
siswa guru mengarahkan dan membimbing siswa baik
secara individu maupun secara kelompok baik dalam
memahami materi m a u p u n mengenai sikap dan prilaku
s i s w a s e l a m a kegiatan belajar.
Pemberian pujian dan kritikan membina dari guru kepada
siswa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh guru
pada ketika siswa bekerja dalam kelompoknya. D i samping itu,
pada ketika kegiatan kelompok berlangsung, guru secara terusmenerus memberikan layanan kepada siswa baik secara individu
maupun secara klasikal.
4) . G u r u memberikan kesempatan kepada siswa dari
kelompok masing-masing untuk mempersembahkan
h a s i l kerjanya.
Ketika perbincangan d i dalam kelas, guru bartindak sebagai
moderator. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membetulkan pengertian dan pemahaman siswa terhadap materi atau
hasil kerja yang telah ditampilkan. Pada masa penyampaian materi siswa berakhir, maka guru mengajak siswa untuk melihat
kembali terhadap proses berjalannya pembelajaran dengan t u juan untuk raemperbaiki kelemahan-kelemahan atau sikap serta
perilaku menyimpang yang dilakukan selama pembelajaran.
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D i samping i t u , guru juga memberikan beberapa penekanan
terhadap skor, sikap dan perilaku sosial yang harus dikembangkan dan dilatih oleh siswa. Dalam meiakukan refleksi, guru tetap
berperan sebagai mediator dan moderator aktif. Maksudnya,
pengembang idea, saranan dan kritikan terhadap proses pembelajaran harus diusahakan oleh siswa, kemudian barulah digunakan
bagi meiakukan beberapa pembaikan dan pengarahan terhadap
idea dan kritikan yang membina.
Abdulhak (2001) menjelaskan bahwa langkah-langkah belajar koperatif adalah sebagai berikut: (1) merumuskan secara jelas
apa yang harus dicapai oleh peserta belajar, (2) memilih bentuk
kegiatan pembelajaran yang paling tepat, (3) menjelaskan secara
jelas proses tingkatan yaitu mengenai apa yang harus dilakukan
dan apa yang diharap, (4) memberikan tugas yang pahng tepat
dalam pembelajaran, (5) menyiapkan materi belajar yang memudahkan peserta belajar, (6) melaksanakan pengelompokan
peserta belajar, (7) mengembangkan kelompok pujian untuk kelompok atau perorangan peserta belajar, (8) memberikan bimbingan yang cukup kepada peserta belajar, (9) menj-iap tingkatan
dan alat peskoran yang tepat, (10) mengembangkan kelompok
kolektif data kemajuan peserta belajar, sama ada perorangan ataupun kelompok dan (11) melaksanakan refleksi.

P E R A N A N G U R U D A L A M COOPERATIVE

LEARNING

Dalam model cooperative learning guru harus mampu menc i p t a k ^ d i kelas sebagai laboratorium demokrasi, supaya siswa
terlatih dan terbiasa berbeda pendapat. Kebiasaan i n i penting
diperkenalkan sejak d i bangku sekolah dasar, agar siswa terbiasa, berbeda pendapat, jujur, sportif dalam mengakui kekurangannya sendiri dan siap menerima pendapat orang lain yang lebEfektmtas Model Cooperative
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ih baik serta mampu mencari memecahkan masalah. Perbedaan
pendapat yang mengarah pada konflik interpersonal asalkan
menurut aturan perbincangan yang baik disertai sikap yang positif, sesungguhnya dapat membantu menumbuhkan kesehatan
mental siswa. Hal yang perlu dihindari ialah apabila perbedaan
pendapat itu menjurus kepada konflik yang bersifat intrapersonal yang dapat merugikan kesihatan mental siswa ( Soemantri
2001)
Peranan guru dalam pelaksanaan model cooperative

learn-

ing adalah sebagai penghubung, penengah, pengarah-penggerak
dan penilai. Sebagai penghubung seorang guru harus memiliki
sikap-sikap sebagai berikut: Djahiri (1980). Mampu menciptakan
suasana di kelas yang nyaman dan menyenangkan, 2) Membantu
dan mendorong siswa untuk mengungkapkan cooperative learning dan menjelaskan keinginan dan perbincangan baik secara i n dividual maupun kelompok, 3) Membantu kegiatan-kegiatan dan
menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran
belajar mereka, 4) Membina siswa agar setiap orang merupakan
sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya, 5) Menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam
bertukar pendapat.
Sebagai penengah, guru berperan sebagai penghubung dalam
mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dijalankan melalui cooperative learning dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Peranan ini sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna (jneaningful learning) yaitu
istilah yang dikemukakan oleh Ausubel untuk menunjukkan materi yang dipelajari memiliki kaitan makna dan wawasan dengan
apa yang sudah dimiliki oleh siswa sehingga mengubah apa yang
menjadi milik siswa (Hasan 1996).
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Di samping itu juga, guru berperanan dalam menyediakan sarana pembelajaran, agar suasana belajar tidak kaku dan membosankan. Dengan kreativitasnya, guru dapat mengatasi keterbatasan sarana sehingga tidak menghambat suasana pembelajaran di di kelas.
Sebagai pengarah-penggerak,

Peran ini sangat penting karena

mampu membantu kelancaran perbincangan kelompok, guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan kaedah perbmcangan, membantu kelancaran perbincangan tetapi tidak memberikan
jawapan. Di samping itu, sebagai motivator guru berperan sebagai
pemberi semangat kepada siswa untuk aktif bekerjasama. Peranan
ini sangat penting dalam rangka memberikan semangat dan dorongan belajar kepada siswa dalam mengembangkan keberanian siswa
baik dalam mengembangkan keanggotaan dalam bekerjasama yang
meliputi mendengarkan, mengembangkan rasa simpati maupun
berkomunikasi secara pertanyaan, mengemukakan pendapat atau
menyampaikan permasalaharmya.
Berdasarkan teori motivasi, peran rekan sebaya dalam belajar bersama memainkan peranan yang penting untuk memunculkan motivasi dan keberanian siswa agar mampu mengembangkan kemampuan belajamya secara maksimal. Oleh sebab itulah sebagai seorang
gum harus menciptakan iklim yang kondusif, agar terjalin interaksi
dan dialog yang efektif baik antara gum dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lain.
Sebagai penilai, gum berperanan dalam menilai kegiatan belajar
mengajar yang sedang berlangsung. Peskoran mi tidak hanya pada
hasil tetapi lebih ditekankan kepada proses pembelajaran. Peskoran
dilakukan baik secara perorangan maupim secara berkelompok. Alat
yang digunakan dalam evaluasi selain berbentuk test sebagai alat
pengumpul data juga berbentuk catatan pengamatan gum untuk melihat kegiatan siswa di dalam kelas.
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MODEL PEMBELAJARAN
JIGSAW
COOPERATIVE

learning Tipe Jigsaw adalah salah satu ben-

tuk cooperative learning yang mendorong siswa aktif dan sahng
membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai
hasil belajar yang maksimal.
Dalam model cooperative

learning Tipe Jigsaw i n i terdapat

tahap-tahap dalam penyelenggaraannya. Tahap pertama siswa
dikumpulkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Pembentukan kelompok-kelompok siswa tersebut dapat dilakukan oleh
guru berdasarkan pertimbangan tertentu.-Dengan demikian, cara
yang efektif untuk menjamin heterogenitas kelompok i n i adalah
guru membuat kelompok-kelompok. Jika siswa dibebaskan membuat kelompok sendiri maka biasanya siswa akan memilih rekanrekan yang sangat disukainya missdnya sesama tipe, sesama etnis
dan sama dalam aspek kemampuan. Hal i n i cenderung menghasilkan kelompok-kelompok yang homogen dan seringkali siswa
tertentu tidak masuk dalam mana-mana kelompokpun.
Oleh karena i t u , memberikan kebebasan siswa untuk membentuk kelompok sendiri bukanlah cara yang sesuai, kecuah gura
membuat batasan-batasan tertentu sehingga dapat menghasilkan
kelompok-kelompok yang heterogen. Pengelompokan secara acak
juga dapat digunakan, khususnya j i k a pengelompokan itu terjadi
pada awal tahun sewaktu pembelajaran baru, d i mana guru baru
mempunyai sedikit informasi tentang siswa-siswanya. Jumlah
siswa yang bekerjasama dalam kelompok masing-masing harus
dibatasi, agar kelompok-kelompok yang terbentuk dapat bekerjasama secara efektif, karena suatu ukuran kelompok mempenEfektivitas Modei Cooperative
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garuhi kemampuan produktivitasnya.
Dalam hal ini, Soejadi (1999) mengemukakan bahwa jumlah
anggota dalam satu kelompok apabila semakin besar, dapat mengakibatkan semakin kurang efektif kerjasama antara para anggotanya. Menurut Hudoyo (1989) kelompok yang terdiri dari
empat orang terbukti sangat efektif Sedangkan Sudjana (1989),
mengemukakan bahwa beberapa orang siswa dihimpun dalam
satu kelompok yang terdiri dari empat atau lima orang siswa. Jumlah yang paling tepat menurut hasil penelitan Slavin (1992) melalui hal i t u disimpulkan bahwa kelompok sebanyak lima hingga
enam orang lebih bersefahaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibandingkan dengan kelompok sebanyak dua hingga
empat orang.
Dalam tahap kedua setelah siswa dikumpulkan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan banyaknya materi yang
akan diperbincangkan, dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok
diberi tugas untuk mempelajari suatu materi subjek tertentu.
Kemudian sisv/a-siswa atau ketua dari setiap kelompok bertemu
dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari
materi yang sama. Selanjutnya materi tersebut diperbincangkan
bagi mempelajari serta memahami setiap masalah yang ditemui
sehingga ketua kelompok tersebut dapat memahami dan m.enguasai materi tersebut.
Motivasi rekan sebaya dapat digunakan secara efektif di di kelas
untuk meningkatkan baik pembelajaran kognitif siswa maupun
pertumbuhan efektivitas siswa. Model jigsaw Aronson et al. (1978)
menggabungkan motivasi dan belajar bersama menjadi suatu
desain pembelajaran yang secara tepat dapat digunakan pada tahap rendah, menengah dan perkuliahan d i perguruan tinggi.
Pendekatan jigsaw memastikan siswa menerapkan tingkatan,
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keterampilan belajar bersama, kemampuan berbicara dan mendengar sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Banyak hasil yang dapat dicapai ketika siswa belajar bersama dan memotivasi antara satu dengan yang lain.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah memotivasi siswa. Guru cenderung menggunakan kecakapan untuk
memotivasi siswa mereka dan sering melaksanakan strategi yang
mengandung kerjasama dan motivasi rekan sebaya yang dapat
digunakan untuk membantu siswa memfokus terhadap pencapaian akademis. Dengan i t u guru mencipta suasana d i kelas yang
saling membantu dan saling memotivasi u n t u k mencapai tujuan
u m u m . Aronson et al. (1978) telah mengembangkan suatu strategi pendidikan yaitu pendekatan jigsaw yang direncana u n t u k
menggunakan tipe tingkatan d i kelas.
Model tingkatan tipe jigsaw juga diperkenalkan oleh Eliot
Aronson dan para rekannya (1978) Metode i t u adalah strategi
belajar koperatif yang mana setiap siswa menjadi seorang anggota dalam bidang tertentu. Kemudian bekeijasama pengetahuan
mereka kepada anggota lain dari kelompoknya agar setiap orang
pada akhirnya dapat mempelajari konsep-konsep. Menurut versi
Aronson (1978) para siswa dibagi kepada beberapa kelompok.
Setiap anggota kelompok diberikan satu tugas untuk dikerjakan
atau bahagian dari materi-materi penelitian untuk dikaji dan ditinjau semula. Para siswa dari setiap kelompok yang m e m i l i k i t u gas yang sama b e r k u m p u l membentuk kelompok anggota. I n i
karena kelompok-kelompok anggota i n i mengerjakan tugas mereka, para siswa tersebut menjadi anggota dengan bidang-bidang
mereka yang telah d i t e n t u k a n d a n m e m p e l a j a r i bagaimana
mengerjakan tugas-tugas mereka yang telah ditentukan. Para
anggota dari kelompok anggota kemudian bekerjasama u n t u k
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menentukan bagaimana cara mengajarkan i l m u yang baru mereka peroleh kepada anggota lain dari kelompok-kelompok penelitian asal. Sesudah kelompok-kelompok anggota i n i melengkapi
tugas-tugas mereka, para siswa kembali ke kelompok penelitian
mereka. Setiap siswa kemudian menjelaskan penemuan-penemuannya kepada anggota kelompok yang l a i n . W e i d e r m a n n
(2006) menyatakan belajar berkelompok lebih mengarah pada
nilai-nilai: 1) interaksi secara lisan untuk memahami informasi
baru, 2) peranan siswa yang meminta pengorganisasian, menjelaskan dan mengklasifikasi informasi baru, dan 3) pengalaman sosial yang memudahkan pemahaman dan perkembangan individu.
Cooperative

learning tipe jigsaw didesain untuk meningkat-

kan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka
sendiri dan juga pembelajaran rekan-rekan. Siswa tidak hanya
mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus
memberi dan mengajar materi tersebut pada anggota kelompok
yang lain. Dengan demikian, siswa saling bergantung antara satu
dengan yang lain dan harus bekerjasama secara koperatif untuk
mempelajari materi yang ditugaskan" (Lie 2002). Moskowitz et
all (1983) menyatakan bahwa tipe jigsaw yang digunakan oleh guru
dalam pengajaran dan pembelajaran sebelumnya menunjukkan
hasil yang beragam.
Dalam model jigsaw Aronson et all (1978), d i kelas dibahagi
menjadi suatu kelompok kecil yang heterogen dengan diberi nama
kelompok jigsaw dan materi dibahagi kepada kelompok menurut anggota kelompok. Tiap-tiap kelompok diberikan satu set
materi yang lengkap dan setiap individu ditugaskan untuk memil i h topik mereka. Kemudian siswa dipisahkan menjadi kelompok
"anggota" atau "rekan" yang terdiri dari seluruh siswa d i d i kelas
yang mempunyai bagian informasi yang sama. Dalam kelompok,
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siswa saling membantu mempelajari materi dan mempersiapkan
cooperative learning untuk kelompok jigsaw. Setelah siswa mempelajari materi mengikut anggota kelompok, kemudian mereka
kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi tersebut
kepada rekan sekelompok mereka dan berusaha untuk mempelajari baik dari materi yang lain. Teknik i n i sama dengan teka-teki
yang disebut pendekatan jigsaw. Sebagai kesimpulan dari subjek
tersebut siswa dengan bebas memilih soalan kuiz dan diberikan
skor individu.
Modei cooperative

learning tipe jigsaw dapat digunakan se-

cara efektif pada setiap tahap d i mana siswa telah mendapatkan
keterampilan akademis baik dari pemahaman, membaca maupun
keterampilan kelompok untuk belajar bersama. Tipe materi yang
paling mudah digunakan untuk pendekatan ini adalah dalam bentuk naratif seperti yang dapat terdapat dalam perpustakaan, penelitian sosial melalui membaca dan i l m u pengetahuan. Materi subjek harus mengembangkan konsep dari keterampilan sebagai t u juan u m u m (Aronson et all 1978).
Slavin (1980), mengubah model jigsaw dengan nama jigsaw
I I . Dalam strategi i n i siswa membaca materi yang sama tetapi
tiap-tiap anggota kelompok diberikan topik yang menjadi suatu
keanggotaan. Kemudian diikuti prosedur yang sama seperti prosedur jigsaw I kecuali peskoran kuiz yang digunakan untuk membentuk skor kelompok. Oleh sebab itu, jigsaw tidak mempunyai
tujuan kelompok yang formal, maka siswa tidak dapat mengerjakannya melainkan anggota-anggota kelompok mereka mengajarkan informasi yang belum mereka dapat. Dari segi lain, jigsaw I I
telah mempunyai tujuan kelompok yang formal, misalnya mencapai skor kelompok yang tinggi.
Cooperative

learning tipe jigsaw adalah salah satu tipe yang
:
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mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai
materi subjek untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam
model cooperative learning tipe jigsaw i n i terdapat tahap-tahap
dalam penyelenggaraannya.
Tahap pertama siswa dikumpulkan dalam bentuk kelompokkelompok kecil. Pembentukan kelompok-kelompok siswa tersebut dapat dilakukan oleh guru berdasarkan pertimbangan tertent u . Untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok, keanggotaan kelompok seharusnya heterogen, baik dari segi kemampuan maupun karakteristik lainnya.
Dengan demikian cara yang efektif unttik menjamin heterogenitas kelompok i n i adalah dilanjutkan guru membuat kelompok sendiri maka biasanya siswa akan memilih rekan-rekan yang
sangat disukainya misalnya baik sesama tipe, sesama etnis atau
sama dalam hal kemampuan. Hal ini, cenderung menghasilkan
kelompok-kelompok yang homogen dan seringkali siswa tertentu tidak masuk dalam kelompok mana-mana pun.
Oleh karena itu, memberikan kebebasan siswa untuk menentukan kelompok sendiri bukanlah cara yang baik, kecuali guru
melihat batasan-batasan tertentu sehingga dapat menghasilkan
kelompok-kelompok yang heterogen. Pengelompokan secara acak
juga dapat digunakan, khususnya j i k a pengelompokan itu terjadi
pada awal tahun pembelajaran baru d i mana guru baru sedikit
mempunyai informasi tentang siswa-siswanya.
Jumlah siswa yang bekeija sama dalam masing-masing kelompokpun harus terbatas, agar kelompok-kelompok yang dapat
bekeijasama secara efektif, karena suatu ukuran kelompok mempengaruhi kemampuan produktivitasnya. Dalam hal i n i , Isjoni
(2007), mengemukakan bahwa jumlah anggota dalam satu kelompok apabila semakin besar, dapat mengakibatkan semakin
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kurang efektif kerjasama antara para anggotanya. Menurut H u doyo (1989) kelompok yang terdiri dari empat orang terbukti sangat efektif Sedangkan Sudjana (1989) mengemukakan bahwa
empat atau hma siswa dihimpun dalam satu kelompok adalah
terbaik. Jumlah yang paling tepat menurut penelitian Slavin adalah hal itu karena kelompok yang mempunyai anggota lima atau
enam orang anggota lebih faham-memahami dalam menyelesaikan suatu permasalahan berbanding dengan kelompok yang anggotanya dua hingga empat orang anggota.
Dalam tahap kedua setelah siswa dikumpulkan beberapa kelompok disesuaikan dengan j u m l a h materi yang akan diperbincangkan.. Maka dalam jigsaw i n i setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari suatu materi subjek sejarah tertentu.
Kemudian siswa-siswa atau utusan kelompok masing-masing
bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi yang sama. Selanjutnya materi tersebut diperbincangkan dengan mempelajari serta memahami setiap masalah
yang ditemui sehingga ketua setiap kelompok dapat memahami
dan menguasai materi tersebut.
Pada tahap ketiga, setelah setiap kelompok utusan tersebut
dapat menguasai materi yang ditugaskan, ketua mereka akan
kembali ke kelompok asal mereka. Selanjutnya anggota masingmasing saling menjelaskan pada rekan sekelompoknya agar dapat memahami materi yang ditugaskan oleh guru. Pada tahap i n i
siswa akan banyak menemui permasalahan subjek sejarah yang
tahap kesukarannya bervariasi. Pengalaman seperti i n i sangat
penting terhadap perkembangan mental anak. Piaget (dalam Ruseffendi 1991) menyatakan"... apabila menginginkan perkembagan
mental maka lebih cepat dapat masuk kepada tahap yang lebih
tinggi, supaya siswa diperkaya dengan banyak pengalaman". Lebih
•S^B
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lanjut Ruseffendi (1991), mengemukakan bahwa kecerdasan
manusia dapat ditingkatkan hingga batas optimum dengan pengayaan melalui pengalaman".
Pada tahap kelima, siswa diberi ujian atau kuiz oleh guru. Hal
tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat
memahami suatu materi dengan cooperative learning tipe Jigsaw tersebut.
Dengan demikian, secara u m u m penyelenggaraan model cooperative learning tipe jigsaw dalam proses belajar mengajar semakin berkurang dan ini berarti guru menjadi pusat kegiatan d i
kelas. Guru berperan sebagai penghubung yang mengarah dan
memotivasi siswa untuk belajar mandiri menubuhkan rasa tanggung jawab serta merasa bertenaga apabila perbincangan diadakan tentang subjek sejarah dalam kelompok mereka. Tambahan
lagi mereka dapat berinteraksi dengan rekan sebaya dan juga dengan gurunya sebagai pembimbing. Dalam model pembelajaran
biasa atau konvensional guru menjadi pusat semua kegiatan d i
kelas. Sebaliknya, d i dalam model cooperative learning tipe Jigsaw, meskipun gura tetap mengendalikan tatacara pembelajaran
ia tidak lagi menjadi pusat kegiatan di kelas, tetapi siswalah yang
menjadi pusat kegiatan di kelas.
Aktivitas-aktivitas jigsaw menurut Slavin (1995) adalah:
a.

Membaca. Siswa memperoleh topik-topik permasalahan
untuk dibaca, sehingga mendapatkan informasi dari permasalahan tersebut.

b.

Perbincangan

kelompok anggota. Siswa yang telah

mendapatkan topik permasalahan yang sama bertemu
dalam satu kelompok (kelompok anggota) untuk memperbincangan kan topik permasalahan tersebut.
c.

Laporan kelompok. Anggota kembali kekelompok asal
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mereka untuk menjelaskan hasil perbincangannya kepada anggota kelompok mereka masing-masing.
d.

Kuiz. Siswa memperoleh kuiz individu/ perorangan yang
mencakup semua topik permasalahan.

e.

Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok.***
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I

PENELITIAN TENTANG
COOPERATIVE LEARNING
TIPE JIGSAW
B E B E R A P A penelitian mengenai model Cooperative learning Tipe Jigsaw, antara lain seperti dilaporkan oleh Durren dan
Cherrington (1992), menemukan bahwa siswa yang belajar menggunakan cooperative

learning mampu mengingat dan dapat

menerapkan tingkatan strategis memecahkan masalah yang lebih baik dari pada cara biasa. Hal i n i , sesuai yang dikatakannya
dalam sebuah penelitian " ...significant

differences were observed

in student long-term retention of problem solving strategies between those who practiced independentyl...".

Berdasarkan anal-

isis statistik yang dilakukannya dapat dikuantitatifkan bahwa
siswa 7% lebih sering menerapkan cooperative learning strategik memecahkan masalah dibandingkan dengan siswa yang belajamya dengan cara biasa.
Ziegler (dalam Slavin 1995), menyatakan penggunaan model
cooperative

learning tipe Jigsaw sangat efektif dengan anggota

kelompok yang berbagai ragam etnis. Lie (dalam Haryanto 2000)
menyatakan bahwa cooperative learning tipe Jigsaw mempakan
salah satu tipe cooperative learning dan fleksibel Riset mengenai
belajar koperatif secara konsisten menunjukan bahwa siswa yang
terlibat memperoleh hasil belajar lebih baik dan sikap siswa yang
positif terhadap pembelajaran.
Telah terbukti bahwa siswa-siswa dalam dikelompok cooperative learning tipe jigsaw membuat penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri terhadap anggota-anggota kelompok mereka
Efektivitas Model Cooperative
Learnins Mata Pelajaran Sejarati

dan anggota anggota di kelas yang lain. Peningkatan minat untuk
sekolah lebih dari siswa-siswa diajar dengan model kaedah tradisional.
Penelitian ketiga oleh Moskowitz, Malvin, Schaeffer, (1983)
menggunakan cooperative

learning

tipe Jigsaw selama dua jam

seminggu untuk mata pelajaran dalam satu tahun penuh pembelajaran yang menggunakan siswa Tahun 6 dan 5 siswa yang
berpartisipasi dan memandang suasana di kelas mereka kurang
kompetitif dan lebih kepada koperatif
Ketika menguji penelitian teknik cooperative

learning,

Slavin

(1980) mencatat bahwa satu karakteristik penting dari pendekatan jigsaw adalah kesan positif dari penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri. Hal ini melambangkan hasil dan tipe jigsaw
adalah memberi setiap siswa informasi unik yang diperlukan kelompok, dan menjadikan setiap siswa sebagai seorang pembentang yang khusus.
Sharan dan sharan (1980), menunjukkan siswa di kelas Tahun
ke 5 menggunakan kelompok jigsaw mempertahankan perilaku
positif melalui rekan sendiri di kelas, kemampuan pribadi dan
akademis. Ada peningkatan yang signifikan siswa kulit putih dengan rekan se kelgs dan rekan sebayanya dan bagaimana siswa
melihat kemampuan akademiknya antara satu sama lain.
Sedikit sekali penelitian terhadap pendekatan jigsaw, tetapi
Slavin (1980) menekankan bahwa terhadap perilaku positif melalui siswa-siswa kulit putih yang mendatang seperti rakyat Amerika sebagai hasil dan strategis mengajar jigsaw. Menurut Slavin
terdapat efektif yang positif dari metodologi jigsaw dalam peningkatan hubungan antara siswa yang berbeda etnis.
Hasil penelitian yang dilakukan Budiningarti, H . (1998), yang
mengembangkan cooperative

learning

tipe jigsaw pada pengajaEfektMtas Model Cooperative
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ran fisika d i SMA menunjukkan, bahwa hasil belajar siswa pada
kelas guru model dan kelas g u r u m i t r a terdapat peningkatan
pengetahuan, baik u n t u k ujian hasil belajar produk dan ujian hasil belajar psikomotor. Hasil penelitian i n i juga menunjukkan
bahwa guru dapat menerapkan cooperative learning tipe jigsaw
dengan baik dan meningkatkan keterampilan kerjasama siswa
selama pembelajaran berlangsung.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, S. (1999),
bahwa pembelajaran biologi pada kelas I S L T P yang berorientasi
model cooperative learning tipe jigsaw, dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola proses pembelajaran. Proses cooperative learning tipe jigsaw juga meningkatkan kualitas pengelolaan
proses pembelajaran oleh guru, meningkatkan kualitas interaksi
siswa dalam hngkungan belajar serta meningkatkan hasil belajar
siswa yang meliputi peningkatan nilai rata-rata dan j u m l a h siswa
yang mencapai tahap pembelajaran yang maksimal.
Penelitian yang d i l a k u k a n oleh W i d a d a W (1999), mengungkapkan bahwa dengan pengembangan tingkat pembelajaran
yang berorientasi model cooperative learning tipe jigsaw temyata 82.35% dari keselumhan yang diajar telah mencapai tahap
maksimal yang dipelajari oleh siswa dalam mata pelajaran matematikdiSMU.
Penelitian yang dilakukan oleh Pendi (2002), dengan menerapkan cooperative learning tipe jigsaw dalam pembelajaran mata
kuliah Fisika Dasar I I Asas pembelajaran ams elektrik dan rangkaian elektrik ams selari menunjukkan bahwa secara u m u m kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran

cooperative

learning tipe Jigsaw adalah baik. Pendidik memiliki keterampilan
dan mengoperasikan tingkat pembelajaran yang hampir sesuai
dengan lokasi waktu yang tersedia, serta membuat siswa penuh
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semangat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa pada umumnya
menyatakan senang terutama tentang keterampilan koperatif.
Siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan model yang sama. Kemudian dengan menggunakan cooperative learning tipe jigsaw, siswa mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sukar.
Haryanto (2000), menyatakan bahwa cooperative

learning

tipe jigsaw merupakan salah satu tipe fleksibel penelitian i n i secara konsisten menunjukkan bahwa siswa yang terlibat memperoleh prestasi lebih baik dan sikap siswa yang lebih baik dan posit i f terhadap pembelajaran.
V/ardani (2002), dalam penelitian dalam kalangan siswa SMA
Tasik Malaya dalam mata pelajaran matematik, menyatakan bahwa melalui cooperative learning tipe jigsaw menunjukkan hasil
belajar siswa yang signifikan dan ditinjau dari rata-rata hasil belajar berkategori baik. Dari segi efektif, secara u m u m siswa dalam
cooperative

learning tipe Jigsaw lebih aktif dan saling memberi-

kan pendapat, kondusif belajar menyenangkan dan guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok mengambil bagian
untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
Berdasarkan hasil penelitian Yusuf (2006), bahwa aktivitas
siswa dalam cooperative learning tipe jigsaw dapat meningkatkan aktivitas positif pembelajar dan aktivitas i t u terlibat seperti
mendengar arahan guru, membaca buku, mengerjakan tugas,
berlatih meiakukan keterampilan koperatif dan keterampilan
dalam membentangkan hasil kerja kelompoknya dalam mata pelajaran biologi.
TAHAPAN PELAKSANAAN

JIGSAW

Model jigsaw ini, pertama kali diterapkan oleh Elliot Aronson
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di Kolejclya University of Texas pada tahun 1978 dan sangat sesuai jika disajikan dalam materi yang bersifat naratif (Slavin 1995)Bennet dan Dunne (1991) menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dalam kajiannya pada soalan naratif

"Conversa-

tion"..
Dalam model cooperative

learning tipe jigsaw i n i terdapat

tahap-tahap dalam penyelenggaraannya. Tahap pertama

siswa

dikumpulkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil ( kelompok asal). Pembentukan kelompok-kelompok siswa tersebut dapat dilakukan oleh guru berdasarkan partimbangan tertentu.
Untuk mengoptimalkan manfaat belajar berkelompok, keanggotaan kelompok seharusnya heterogen, baik dari segi kemampuannya maupun ciri-ciri lain. Dengan demikian cara yang efekt i f untuk menjamin heterogenitas kelompok i n i guru membuat
kelompok-kelompok itu. Jika siswa dibebaskan membuat kelompok sendiri, maka biasanya siswa akan memilih rekan-rekan yang
hanya sangat disukainya saja, misalnya sesama jenis kelamin, sesama etnis atau sama dalam tahap kemampuan.
Hal i n i , cenderung menghasilkan kelompok-kelompok yang
homogen sering kali siswa tertentu tidak termasuk dalam manamana kelompok. Oleh karena itu, memberikan kebebasan siswa
untuk membentuk kelompok sendiri bukanlah cara yang baik,
kecuali guru membuat batasan-batasan tertentu sehingga dapat
menghasilkan kelompok-kelompok yang heterogen. Pengelompokan secara acak juga dapat digunakan, khusus j i k a pengelompokan itu terjadi pada awal tahun persekolahan baru di mana guru
hanya mempunyai sedikit informasi tentang siswa-siswanya.
Jumlah siswa yang bekeijasama dalam masing-masing kelompok harus dibatasi, agar kelompok-kelompok yang terbentuk dapat bekerjasama secara efektif karena suatu ukuran kelompok
EfektMtas Modei Cooperative
iearrtinj Mata Petajaran Sejarati

mempengaruhi kemampuan dan keberhasilannya. Dalam hal ini,
Soejadi (dalam Hartini 2000), mengemukakan bahwa j u m l a h
anggota dalam satu kelompok apabila makin besar, dapat mengakibatkan makin kurang efektif kerjasama antara para anggotanya. Menunit Hudoyo (1989), kelompok yang terdiri dan empat
orang terbukti sangat efektif. Jumlah yang paling sesuai menurut
hasil penelitian Slavin (1995b) karena kelompok yang dianggotai
oleh lima atau enam orang lebih memahami bagi menyelesaikan
suatu permasalahan dibandingkan dengan kelompok yang dianggotai dua hingga empat orang.
Dalam tahap kedua setelah siswa dikumpulkan menjadi beberapa kelompok disesuaikan dengan j u m l a h materi yang akan
berbincangkan (kelompok pakar), maka d i dalam

cooperative

learning tipe jigsaw i n i setiap anggota kelompok ditugaskan u n tuk mempelajari suatu materi mata pelajaran sejarah tertentu.
Kemudian siswa-siswa dari setiap kelompok bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi yang
sama. Selanjutnya materi tersebut dibincangkan, dipelajari serta
difahami setiap masalah yang dijumpai sehingga individu yang
mewakili kelompok tersebut dapat memahami dan menguasai
materi tersebut.
Pada tahap ketiga, setelah individu yang mewakili kelompok
masing-masing dapat menguasai materi yang ditugaskannya.
Kemudian setiap individu yang mewakili kelompok kembali ke
kelompok asal. Selanjutnya anggota lain tersebut saling menjelaskan kepada rekan dalam kelompoknya sehingga rekan kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan oleh guru. Pada tahap ini, siswa akan banyak menemui permasalahan sejarah yang
tahap kesukarannya bervariasi. Pengalaman seperti i n i sangat
penting terhadap perkembangan mental anak. Piaget (dalam RusEfektMtas Model Cooperative
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effendi 1991) menyatakan"... apabila menginginkan perkembangan mental maka lebih cepat difahami kepada tahap yang lebih
tinggi, supaya anak dapat diperkayakan dengan pengalaman".
Lebih lanjut Ruseffendi mengemukakan bahwa kecerdasan manusia dapat ditingkatkan hingga batas optimalnya dengan pengayaan
melalui pengalaman.
Pada tahap keempat siswa diberi kuiz oleh guru, hal tersebut
dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat memah a m i suatu materi dengan model cooperative

learning

tipe j i g -

saw tersebut.
Dengan demikian secara u m u m penyelenggaraan model cooperative learning tipe jigsaw dalam proses pembelajaran dapat
memberi tanggungjawab kepada siswa sehingga terhbat secara
langsung dan aktif dalam memahami suatu persoalan dan m.enyelesaikannya secara kelompok.
Dalam kegiatan ini, penglibatan guru dalam proses pembelajaran semakin berkurang. I n i bermaksud guru menjadi pusat kegiatan kelas. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan
dan memotivasikan siswa untuk belajar kendiri, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab siswa. Siswa akan merasa menyenangkan berdiskusi tentang materi mata pelajaran sejarah dalam kelompoknya. Mereka dapat berinteraksi dengan rekan sebaya dan
juga dengan g u m sebagai pembimbing. Dalam model pembelajaran biasa atau tradisional, g u m menjadi pusat semua kegiatan
kelas. Sebaliknya, dalam model cooperative learning tipe jigsaw,
meskipun g u m tetap mengendalikan aturan, dia tidak lagi menj a d i pusat kegiatan d i kelas tetapi siswa yang menjadi pusat kegiatan d i d i kelas.
Aktivitas-aktivitas jigsaw menumt Slavin (1995) adalah:
1.

Dengan membaca. Siswa memperoleh topik-topik per
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masalahan untuk dibaca, sehingga mendapatkan infor
masi dan permasalahan tersebut.
2.

Diskusi kelompok anggota. Siswa yang telah mendapat
kan topik permasalahan yang sama bertemu dalam satu
kelompok (kelompok anggota) untuk mendiskusikan
topik permasalahan tersebut.

3.

Laporan kelompok. Anggota kembali ke kelompok asaln
ya untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota
kelompoknya masing-masing.

4.

Kuiz. Siswa memperoleh kuiz individu/perorangan yang
mencakup semua topik permasalahan.

5.

Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghar
gaan kelompok.

Model cooperative learning tipe jigsaw ini dapat meningkatkan tanggungjawab individu dan keterampilan sosial siswa. Ini
karena siswa-siswa dibantu oleh siswa 5^ng lebih cergas untuk
menyelesaikan masalah. Kemungkinan akan terjadi kolaborasi
dalam kelompok bagi menyelesaikan peersoalan dengan memikul
tanggungjawab bersama.
Dari keterangan di atas, maka terdapat beberapa model pembelajaran Jigsaw, yaitu tingkatan tipe jigsaw, tipe jigsaw II dan
tipe Jjgsaw III. Ciri masing-masing ketiga-tiga model tingkatan
tersebut dinyatakan pada rajah di bawah ini:
Jadual. 2.3. Perbedaan cooperative learning

tipe Jigsaw, Jig-

saw II dan Jigsaw III
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1.

Siswa diberi
tugas membaca
materi anggotanya saja

Siswa membaca
semua materi di
samping materi
anggotanya
sendiri

Siswa membaca materi
anggotanya
saja

2.

Guru tidak
menyajikan
materi sama
sekali

Guru tidak
menyajikan
materi sama
sekali

Guru menyajikan materi
setiap awal
pertemuan

3-

4-

5-

Siswa benarbenar mandiri

Siswa benar-benar mandiri

Pada awal
pembelajaran
siswa masih
memerlukan
bantuan guru
sebelum dilepas
secara bertanap

Jika siswa
kesulitan
memahami
secara mandiri
jembelajaran
curang berhasil

Tingkat kesulitan
berkurangan,
karena sebelum
menerima
pernjelasan
teman, setiap
siswa sudah
membaca materinya terlebih
dahulu

Risiko kesulitan
siswa dapat
diatasi karena
materi yang
termasuk sukar
untuk difahami
oleh siswa apbila
dikemukakan

Tidak ada
ketentuan
persentasi
memecahkan
tugas

Tidak ada
ketentuan
persentasi
memecahkan
tugas

Ada kaedah
memecahkan
tugas dengan
cara di undi

Sumber: Tesis tingkatan fipe Jigsaw II oleh Arifin (soot)
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Mengamati keunggulan-keunggulan model cooperative

learn-

ing tipe jigsaw I I I tersebut, maka model ini diharapkan dapat menjadi salah satu altematif model pembelajaran dalam usaha meningkatkan pencapaian mata pelajaran sejarah dalam kalangan
siswa. Menumt Arifin (2001), model cooperative

learning tipe

jigsaw I I I meliputi beberapa langkah utama, yaitu :(i) penyajian
materi gura, (2) membaca materi, (3) diskusi f o m m anggota, (4)
presentasi dan diskusi kelompok asal dan (5) kuiz akhir pertemuan.
Model tingkatan tipe jigsaw I I I dalam penelitian i n i meliputi
beberapa langkah sebagai berikut:
1.

P e n y a m p a i a n M e n y e l e s a i k a n Tugas

Penyampaian menyelesaikan tugas dilaksanakan pada pertemuan kedua setelah model cooperative

learning tipe jigsaw I I I

ini diterapkan. Presentasi dilakukan oleh salah seorang siswa yang
mendapat undian sebagai ketua dari salah satu kelompok dan
pembentangan dilaksanakan d i awal pembelajaran.
2.

Penyajian M a t e r i G u r u

Penyampaian materi oleh g u m dilakukan pada setiap kali pertemuan. Giuu menjelaskan materi hanya secara u m u m yang berkait dengan sub-sub topik yang akan dipelajari siswa. Siswa
mendapatkan keterampilan-keterampilan dasar dan memperoleh
informasi secara langsung dari gum. Siswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang
dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Keterampilan dasar
yang dimaksud adalah pengetahuan prosedur, yaitu pengetahuan
tentang bagaimana meiakukan sesuatu, sedangkan informasi yang
dimaksud adalah pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu.
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3-

M e m b a c a / M e m p e l i ^ a r i Materi

Pada tahap ini siswa dalam kelompok asal yang sudah terbentuk dipersilakan untuk membaca (mempelajari) sub topik atau
contoh soalan tertentu serta pembahasannya.
4 . D i s k u s i K e l o m p o k Anggota
Pada tahap ini siswa yang mendapat tanggungjawab mempelajari materi yang sama bertemu dalam kelompok anggota dan
mendiskusikan materi yang menjadi tanggungjawabnya. Lantaran, diskusi berlangsimg, guru memperhatikan aktivitas diskusi
dalam kelompok anggota masing-masing. Siswa hendaklah diarahkan untuk bertanya kepada temannya terlebih dahulu dalam
kelompok anggota. Sebelum bertanya guru mereka sekiranya
tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, maka guru dapat
menjawab dan membetulkan pemahaman siswa.
5. P r e s e n t a s i d a n D i s k u s i K e l o m p o k A s a l
Siswa kembali ke kelompok asal dan menyampaikan topik yang
menjadi tanggungjawabnya secara bergantian. Setiap siswa bertanggungjawab atas teman-teman dalam kelompoknya untuk
menjadi penyampai materi dengan baik.
6. K u i z A k h i r P e r t e m u a n
Untuk mengetahui hasU proses pembelajaran, pada akhir setiap pertemuan diadakan kuiz.
Prosedur perpindahan siswa dari kelompok asal ke kelompok
anggota atau sebaliknya dapat dilihat pada diagram berikut ini:
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Persegi panjang pada bahagian atas menyatakan kelompok
asal, terdiri dari 6 anggota. Persegi panjang pada bahagian bawah
menyatakan kelompok anggota setiap kelompok anggota terdiri
dari 12 orang siswa A, B, C menyatakan materi anggota yang menjadi tanggungjawab setiap siswa.
Dalam tingkatan tipe jigsaw III, skor kelompok diperoleh dari
skor kuiz setelah berakhimya satu materi disetiap pertemuan.
Pada awal pembelajaran setiap kali pertemuan skor rata-rata kelompok beserta nama-nama kelompok terbaik I, I I dan I I I diumumkan di di kelas dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Dengan demikian diharapkan seluruh siswa dapat termotivasi untuk lebih giat dalam belajar. Untuk menentukan penghargaan kelompok dilakukan dengan cara berikut.
Menghitung s k o r i n d i v i d u d a n s k o r k e l o m p o k
Penghitungan skor kuiz individu bertujuan untuk menentukan skor perkembangan individu yang akan disumbangkan sebagai skor kelompok. Skor perkembangan individu dihitimg berdasarkan sehsih perolehan skor dasar (skor, ulangan pokok bahasan sistem persamaan linear) dengan skor kuiz akhir. Dengan
cara ini, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama imtuk memEfektivitas Model Cooperative
Learjtlns Mata Pelajaran Sejarah

berikan sumbangan skor maksimum bagi kelompoknya. Kriteria
sumbangan skor individu terhadap skor kelompok didasarkan
pada jadual berikut:
J a d u a l . 2.4. S k o r P e r k e m b a n g a n Individus
Skor Kuiz

Skor Perkembangan

Lebih dari 10 point
dibawah skor dasar
10 point hingga 1 point
dibawah skor dasar
Sama dengan skor dasar
dampai 10 point diatas
dasar skor

20

Lebih dari 10 point
diatas skor dasar

30

Skor sempuma (tidak
didasarkan skor dasar)

30

5
10

Sumber: Slavin (1995)

Skor k e l o m p o k d i h i t u n g berdasarkan rata-rata skor
perkembangan yang disumbangkan oleh individu siswa sebagai
skor kelompok. Terdapat tiga tingkatan penghargaan yang diberikan untuk penghargaan kelompok. Untuk memberikan skor
prestasi kelompok (Slavin, 1995) membuat kriteria (1) kelompok
dengan rata-rata skor 15 sebagai kelompok baik, (2) kelompok
dengan rata-rata skor 20 sebagai kelompok hebat, dan (3) kelompok dengan rata-rata skor 25 sebagai kelompok yang paling
hebat. Namun g u m dapat mengubah kriteria tersebut jika menginginkannya.
Dalam penelitian ini penyelidik membuat kriteria (1) kelompok dengan 5 d " rata-rata skor d"ii.75 dinyatakan sebagai kelompok baik, (2) kelompok dengan 11.75 < rata-rata skor d" 23.25
dinyatakan sebagai kelompok hebat, dan (3) kelompok dengan
23.25 < rata-rata skor d" 30 dinyatakan sebagai kelompok super.
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PESKORAN TERHADAP PROSES AKTIVITAS
COOPERATIVE

LEARNING

TIPE

JIGSAW

Syarat penting yang tidak dapat disamakan ialah peranan guru
dalam meskor proses aktivitas kelompok, sehmgga ada struktur
cooperative learning tipe jigsaw dijalankan oleh guru mencerminkan kaedah cooperative learning yang sehenar. Memberi skor
bagi yang utama dalam perkara ini adalah bagaimana guru dapat
mengawal dan meskor kemajuan ataupun bantuan yang diberikan oleh siswa dalam perbincangan kelompok. Guru harus faham
dan mengetahui adakah kerjasama antara anggota-anggota kelompok benar-benar dapat mencerminkan komponen

cooperative

learning tipe jigsaw.
Berkaitan dengan peskoran proses tingkatan ini, Deis (2000)
menyatakan bahwa meskor prestasi siswa dalam

cooperative

learning tipe jigsaw, menghadapi banyak tantangan. Dengan itu,
guru hendaklah memperhatikan delapan prosedur seperti berikut:
Siswa menerima poin bonus dari skor tambah ujian mereka berdasarkan kriteria tertentu yang dicapai oleh setiap
anggota kelompok.
Siswa menerima poin bonus dari skor skor tambah ujian
mereka berdasarkan skor terendah dari kelompok masing-masing.
Siswa menerima skor-skor tambah ujian mereka dari skor
ujian rata-rata kelompok.
Setiap siswa menerima jumlah skor dari anggota-anggota kelompok.
Setiap siswa menerima skor rata-rata dari anggota-anggota kelompok.
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Guru memilih secara acak sebuah ujian dari kelompok
yang direkam dalam jumal guru. Semua anggota dari
kelompok itu menerima skor berkenaan.
Semua anggota kelompok menerima skor terendah dari
anggota berkenaan.
Maknanya, jika seorang anggota mendapati skor rendah,
maka semua anggota dalam kelompok "berkenaan akan
menerima implikasi negatifhya.

Prosedur seperti di atas memerlukan guru mewujudkan siswa
dalam cooperative

learning tipe jigsaw dengan berhasil melalui

cara selalu melibatkan mereka alami berbagai aktivitas. Peranan
guru dalam memberi skor proses cooperative

learning tipe jig-

saw bermula dengan siswa meiakukan aktivitas kelompok. Guru
harus aktif berjalan disekelihng kelas memperhatikan keterlibatan setiap anggota kelompok dalam bekerja, bahkan mengintervensi kelompok yang memerlukan bantuan guru. Ini dilakukan
oleh guru sebagai penskoran setiap anggota atau kelompok. Sama
melihat baik mereka dapat bekerjasama antara satu sama lain
ataupun mereka mendapati masalah dalam menyelesaikan tugas,
misalnya dalam menyelesaikan masalah subjek sejarah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru.
Pengamatan dan pemantauan yang dilakukan dapat menggunalcan satu set panduan pengamatan ataupun prosidur peskoran mengkaji perkembangan setiap siswa dalam aktivitas koperatif (Johnson 1990). ***
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KESIMPULAN
Berdasarkan analisis statistik inferens dan analisis data dan
wawancara dalam kajian i n i , dapat disimpulkan bahwa model
cooperative learning tipe jigsaw dapat memberi kesan yang posit i f terhadap sikap, motivasi, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial dan hasil belajar dalam mata pelajaran Sejarah.
Kajian i n i menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kesan
negatif terhadap penggunaan model cooperative learning

tipejig-

saw dalam mata pelajaran Sejarah. Majoritas siswa mempunyai
pandangan yang positif terhadap cooperative learning tipe jigsaw. Siswa-siswa i n i juga menyatakan cooperative learning tipe
jigsaw memberi kesan terhadap pemahaman, prestasi dan keyakinan d i r i mereka.
Pendedahan positif yang diterima siswa dalam
learning tipe jigsaw

cooperative

dalam mata pelajaran Sejarah dan keter-

ampilan-keterampilan yang didapati akan memberi faedah yang
lebih mendasar dalam mengharungi masa depan yang lebih
menantang. Harus diingat bahwa cooperative learning tipe jigsaw bukanlah 'obat' kepada semua masalah pembelajaran dan
pengajaran. Ia hanyalah suatu alat yang digunakan bagi tujuan
pengajaran dan pembelajaran. Apa yang lebih penting ialah siswa
mendapat Umu dan keterampilan untuk menjadi individu yang
memihki ketrampilan dan berguna kepada bangsa dan negara.
Selain itu, cooperative learning tipe jigsaw mempunyai kekuatan dari segi pelaksanaannya, yaitu, ianya disusun dan dirancang
begitu rapi bagi menghasilkan efektivitas pembelajaran yang maksimal. Slavin (1995a) cooperative learning tipe jigsaw
j^S".

I

i n i tidak
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banyak digunakan oleh guru dalam pengajaran mata pelajaran
Sejarah. Oleh sebab itulah, penulis mencoba untuk mengkaji
bagaimana hasil belajar mata pelajaran sejarah melalui model
cooperative

learning tipe jigsaw.

Hasil kajian memberi peluang kepada guru mata pelajaran
Sejarah untuk melaksanakannya di kelas-kelas. Merupakan satu
model yang praktikal yang dapat dilaksanakan dalam kelas. Hasil penelitian dapat menjadi satu pendekatan untuk memperbaik i pendidikan melalui perubahan di dalam kelas, mendorong para
guru supaya memiliki kesadaran agar mereka dapat menerapkan
di dalam proses pembelajaran, mempunyai kesediaan untuk
meiakukan perubahan. Satu tantangan kepada guru mata pelajaran Sejarah ialah kesediaan mereka bersedia mengubah paradigma terhadap penerapan pengajaran dan pembelajaran yang selama i n i sudah berlaku d i dalam kelas menuju kepada perkembangan dan inovasi pendidikan. Perkembangan pendidikan setakat
i n i memastikan para guru mata pelajaran Sejarah meiakukan tranformasi prestasi sekolah melalui perubahan untuk kecemerlangan dan peningkatan m u t u pendidikan.
Hasil dari penelitian memerlukan perubahan yang membantu guru mata pelajaran Sejarah untuk meiakukan keterbukaan
yang disengajan sebagai proses dan pengalaman yang baru. Penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw

adalah pengala-

man baru bagi guru, juga merupakan peningkatan kemampuan
guru dalam menggunakan berbagai strategi pengajaran dan pemb e l a j a r a n yang sesuai dengan perkembangan p e n d i d i k a n
sekarang. Oleh karena i t u , hasil penelitian tentang cooperative
learning tipe jigsaw

i n i dapat mengubah dan menguntungkan

terhadap perorangan dan profesional guru apabila ia dijalankan
dengan komitmen guru secara pribadi, perubahan yang dijalanEfektivitas Model Cooperative
Learning Mata Peiajaran Sejarati

kan dapat menjadi pengajaran dan pembelajaran yang lebih d i namis.
Kemampuan guru mengimplementasikan cooperative
ing tipe jigsaw

learn-

mata pelajaran Sejarah diukur secara deskriptif

dan digambarkan secara kualitatif, khsususnya melalui pengamatan, wawancara dan perbincangan bersama.
Seterusnya, kemampuan guru dinilai dari produknya, yaitu
pencapaian mata pelajaran Sejarah dan kebolehan siswa dalam
keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial dan berkolaborasi dalam belajar bersama pada model cooperative learning tipe
jigsaw.
Bahwa guru mata pelajaran Sejarah memotivasikan siswa untuk saling tergantungan yang positif, walaupun pada awalnya tidak
begitu berhasil. Tugas tersebut adalah tugas yang sangat berat
bagi guru. Kebolehan guru memotivasi siswa sangat berpengaruh
terhadap perubahan yang dilakukan siswa untuk membantu dan
menghargai siswa lain. Perkara i t u merupakan tanggungjawab
bersama. Oleh karena itu, kebolehan guru memotivasi siswa dapat memberi semangat kepada siswa bagi membentuk komitmen
guru bagi meningkatkan kemampuan guru menstruktur cooperative learning tipe jigsaw dalam pelajaran sejarah.
Dalam pelaksanaan cooperative

learning tipe jigsaw

guru

berkolaborasi dalam memberikan idea dan penilaian. I n i sesuai
dengan saran Mcbride (1998), yaitu bekerja secara kolaborasi
antara guru dan siswa sangat digalakkan bagi memperbaiki pengajaran. Struktur tersebut memberi peluang yang luas bagi siswa
yang cerdas dan lemah, serta mengaktiflcan semua anggota kelompok untuk berinteraksi dalam menyelesaikan masalah mata
pelajaran Sejarah. Oleh karena i t u , struktur berkenaan sesuai
untuk pelajaran mata pelajaran Sejarah yang berbentuk cerita.
EfektMtas Modet Cooperative
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khususnya bagi siswa usia muda. Dengan struktur i t u , siswa
mendapatkan peluang untuk meningkatkan hasil belajar akademis dan keterampilan berkolaborasi.
Guru dapat bertindak sebagai komunikator, mediator, pemantau dan penilai dalam proses menyelesaikan masalah mata pelajaran Sejarah dan aktivitas siswa melalui model cooperative

learn-

ing tipe jigsaw.
Penilaian guru mata pelajaran Sejarah terhadap proses kerjasama siswa dilakukan secara kelompok dan individu. Kemudian, penilaian guru terhadap pertanggungjawaban setiap siswa
merupakan sebagai satu komponen yang penting dalam cooperative learning tipe jigsaw.

Penilaian secara individu i n i dilaku-

kan setelah setiap aktivitas cooperative

learning tipe

jigsaw

dalam kelas. Kemampuan guru dalam penilaian ini dapat menunjukkan kemajuan pembelajaran dan perubahan yang teijadi dalam
kelas. Oleh sebab i t u , implementasi cooperative learning tipe jigsaw dapat memberikan peluang kepada guru untuk meiakukan
"penilaian sendiri" dalam pengajaran dan pembelajaran yang guru
lakukan. Selanjutnya, penggunaan cooperative learning

tipejig-

saw juga. dapat memberi peluang kepada guru untuk mehhat kemajuan mata pelajaran Sejarah dan keterampilan kolaborasi
siswa.
Perubahan juga terjadi bagi siswa dalam membina keterampilan berkolaborasi dengan cara berinteraksi dengan sesama
anggota kelom-pok dan g u r u u n t u k menyelesaikan berbagai
masalah dajam mata pelajaran Sejarah. Keterampilan berinteraksi i n i hanya dapat dilakukan siswa melalui kebolehan guru
memotivasi mereka untuk aktif melibatkan diri dalam proses aktivitas cooperative learning tipe jigsaw.

Melalui prosedur pen-

strukturan cooperative learning tipe jigsaw yang baik, siswa seEfektivitas Mode! Cooperative
Learnir)2 Mata Pelajaran iejarah

cara bersama dapat memecahkan masalah mata pelajaran Sejarah
dengan cara "bekerjasama pengetahuan secara sosial". Ini menunjukkan bahwa interaksi terjadi antara sesama siswa dalam kelompok dan siswa dengan guru sebagai pengajar dan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan siswa, dan ini sangat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.
Apabila guru dan siswa dapat berbuat aktif dan berinteraksi bersama, ia dapat mempermudah dan membantu berbagai siswa
untuk memecahkan masalah pelajaran mereka.
Dari berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa respon
siswa terhadap penggunaan model cooperative

learning

tipe

jig-

saw adalah sangat positif Temyata bahwa penggunaannya dalam
pembelajaran sangat membantu siswa memecahkan masalah dan
meningkatkan hasil belajar. Selain itu, penggunaan
learning tipe jigsaw

cooperative

dapat dilakukan melalui teknik "bermain

peranan", sehingga dapat menimbulkan rasa "sense of belonging" siswa terhadap pelajaran. Menumt siswa, masalah lain yang
ditimbulkan cooperative learning tipe jigsaw

adalah adanya sikap

positif terhadap rekan, menambah pengetahuan dan idea, cepat
faham terhadap pelajaran, membantu memecahkan masalah pelajaran, menerima perbedaan status dan lainnya. Oleh karena itu,
model cooperative

learning tipe jigsaw

yang dilakukan dengan

betul dapat membangkitkan kreativitas dan keterampilan berfikir
kritis bagi siswa.
Bahwa pandangan gum sangat positif terhadap penggunaan
model cooperative

learning tipe jigsaw.

Walaupun pada awal

pelaksanaannya, guru merasa pesimis, namun perasaan itu
bembah setelah gum melihat dan menyakini kekuatan
tive learning tipe jigsaw

coopera-

dalam pengajaran dan pembelajaran

mata pelajaran Sejarah. G u m percaya bahwa kemampuan mengEfektivitas Modet Cooperative
Learning Mata Pelajaran Sejarati

gunakan model cooperative learning tipe jigsaw dapat diperbaiki dan ditingkatkan pada tindakan susulan. Selain itu, guru juga
sadar bahwa cooperative learning tipe jigsaw telah meningkatkan hasil belajar akademis dan aspek afektif siswa. Oleh karena
itu, perspektif penggunaan model cooperative leaming tipe jigsaw merupakan perubahan dan inovasi bagi guru sekolah untuk
meiakukan dan mempertimbangkan transformasi pengajaran dan
pembelajaran menuju sekolah yang berkualitas.
Dengan menggunakan model cooperative leaming tipe jigsaw, hasil belajar mata pelajaran Sejarah meningkat bagi siswa.
Hasil perkiraan statistik menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar. Kemudian berdasarkan hasil rekaman bahwa hasil belajar mata pelajaran Sejarah melalui cooperative leaming tipe jigsaw adalah lebih baik berbanding hasil belajar mata pelajaran
Sejarah menggunakan model pembelajaran konvensional.
Dari berbagai peneUtian lebih banyak melaporkan pengalaman
siswa dengan cooperative leaming tipe jigsaw. Antaranya efektivitas cooperative leaming tipe jigsaw terhadap hasil belajar,
motivasi, sikap, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial,
bekerja secara bersama-sama dan pemecahan masalah. Menurut
Basset et al. (1999) banyak orang melaksanakan model cooperative leaming tipe jigsaw, tetapi tidak menjalankan gaya cooperative leaming tipe jigsaw yang sebenarnya.
Kesimpulan kajian efektivitas cooperative leaming tipe jigsaw dalam mata pelajaran Sejarah. Melalui analisis hasil ujian-t
didapati terdapat efektivitas cooperative leaming tipe jigsaw bagi
motivasi siswa, sikap siswa, keterampilan sosial, dan keterampilan
berfikir kritis. Selain itu, hasil uji ANCOVA menunjukkan terdapat efektivitas cooperative learning tipe jigsaw bagi hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran Sejarah. Ini berarti bahwa model coEfektMtas Model Cooperative
Learnins Mata Pelajaran Sejaralt

operative learning tipe jigsaw lebih baik dibandingkan dengan
model konvensional.***
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REKOMENDASI

Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan bantuan guru dan keterampilannya dapat membantu dan memberi
kesan positif kepada siswa di dalam kelas. Guru mata pelajaran
Sejarah dan guru lainnya secara efektif meiakukan suatu inovasi
dalam pengajaran dan pembelajaran supaya siswa menjadi aktif,
kreatif, kritis dan menyenangkan serta mudah mengeluarkan idea
dalam menghadapi pelajaran tanpa merasa enggan kepada guru
dan lingkungannya. Dampak dari itu memudahkan siswa menerima dan memahami pelajaran, membentuk nilai sosial serta menghargai pendapat dan orang lain yang memiliki perbedaan kemampuan dan ilmunya.
Tulisan i n i dapat memberi nilai tambah dalam memperkaya
dan meningkatkan profesion guru mata pelajaran Sejarah secara
sistematis. Peningkatan profesional guru dalam meiakukan perubahan paradigma pengajaran menjamin peningkatan dan perubahan strategi guru secara khusus dan prestasi sekolah secara u m u m . Yang lebih kritikal, selain i t u akan dapat menjTimbang satu strategi pengelolaan kelas yang lebih dinamis, kreatif,
interaktif dan demokratik sesuai dengan waktu dan kepentingan
siswa melalui penggunaan cooperative leaming tipe jigsaw. Guru
mata pelajaran Sejarah yang memiliki latar belakang pendidikan
dapat menjalankan cooperative leaming tipe jigsaw dengan baik
setelah mendapat latihan dan mempunyai komitmen untuk menerapkan model pembelajaran i n i d i dalam kelas. Oleh sebab itu,
guru mata pelajaran Sejarah harus dituntut agar memiliki kemamEfektivitas Modei Cooperative
Learrtins Mata Peiajarart Sejaratt

puan di dalam mengiplementasikan model cooperative

learning

tipe jigsaw ini di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.
Semua siswa (cerdas, lemah, lelaki, dan perempuan) memiliki hak
dan peluang yang sama untuk aktif dan meningkatkan pemahaman dan hasil belajar mereka terutama dalam mata pelajaran
Sejarah.
Gura mata pelajaran Sejarah memperoleh satu pengalaman
langsung sebagai peneliti melalui penelitian tindakan kelas, yaitu
guru mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang
lebih efektif terhadap peningkatan sekolah yang berkualitas dan
unggul. Sebagai peneliti dapat menjadikan hasil dari berbagai
penelitian sebagai informasi penting dalam pengembangan dan
perbaikan kurikulum pada peringkat sekolah.
Tulisan i n i dapat memberi nilai tambah dan sumbangan kepada dunia pendidikan, yaitu meraben idea kepada penambil
keputusan dan birokrasi pendidikan khususnya Propinsi Riau
untuk membuat program dan kebijak tentang'pelaksanaan pengajaran yang inovatif, kreatif dan anahtis dari pendidikan yang
berkualitas, terutama melalui latihan model cooperative

leam-

ing tipe jigsaw kepada guru-guru mata pelajaran Sejarah, mulai
dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah. Dapat
memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada para guru
tentang pedagogi yang efektif dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.***
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Sertifikat

Seminar
Penegakan
Supremasi
Hukum
dalam
Rangka
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Pemakalah
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Makalah
dan
Sertifikat

Pem
banding
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Sertifikat
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Wil.
Persekutuan
Labuan
Malaysia
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dan
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I
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Dunia
' i Melayu Dunia Islam
(Internasional)
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KEGIATAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
, Kegiatan

Pengabdian');' T e m p a t /
»r. i n s t a n s i ' :

1.

Pelatihan
penyusunan
Teknologi
Intruksional
k e p a d a g u r u SD N desa
sialang pasung dan
p e r a n g g a s kec.
Tebing
Tinggi. Kab.
Bengkalis
Provinsi Riau

2 .

Penyuluhan
tentang
kepemimpinan
terhadap sosialisasi siswa
SMK, STM kota Pekanbaru

3-

fanggalJKeterangan

Desa
Sialang
pasung
dan
perancis

2001

Laporan
2001

STM
Pekan
baru

2001

Laporan
2001

Penyuluhan
tentang
Pembukaan U U Dasar
1945 d i S M U N e g e r i 1
R e n g a t Kec.
Rental
Kab. I n h u Prof. Riau

SMA N 1
Rengat

2002

Laporan
2002

4-

Rehabilitasi
Daerah
k u m u h d i kel Peranap.
Kec p e r a n a p K a b . I n h u
Prov.
Riau

Kel
peranap
Kec.
Perananp
INHU
Riau

2002

Laporan
2002

5 •

Penyuluhan
tentangsystem
penilaian
Angka Kridet bagi
g u r u d i kec. S e b e r i d a
Kab. I N H U , Prop. Riau

Kec.
Seberida I n h u

6.

Memfungsikan
keberadaan
perpustak a a n d i desa l u b u k
b a u n g . Kec B u k i t
Kapur Kab.
Bengkalis
Prop. Riau

Desa
Lubuk
Baung.
Kab.
Bengkalis

7-

Penyuluhan
Bahasa
I n d o . Bagi g u r u - g u r u
SMU
Neg.Kec.Rengat
Barat K a b . I N H U

Kec.
Rengat
INHU

1
1
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2003

Laporan
2003

2003

Laporan
2003

2003

Laporan
2003

8.

Pelatihan
Budidaya
Jamur Tiram Putih
(Pleourous

Ostreatus)

di kecamatan dayun
dan Kerinci Kanan
Kab. Siak

9-

Pelatihan
Budidaya
Jamur Tiram Putih

Kec.
Dayun
Dan
Kerinci
K a b . Siak

Kec
Peranap
(Pleourous
Ostreatus)
di
Inhu
kecamatan Pranap Kab. i
Riau
Inhu
I

2004

Laporan
2004

2004

Laporan
2004

EfektMtas Modei CooperaHve
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KEGIATAN PENUNJANG
TRI DHARMA
P E R G U R U A N TINGGI
1.

2 .

3.

4-

5 .

Seminar
lokakarya
tentang
potensi
disentegrasi
Nasional dan
kecenderungan
Negara
Bangsa
Dimasa depan
Pelatihan pengelolaan
Manajemen dan pembukaan koperasi
bagi
pengurus
k o p e r a s i se k e c .
M a n d a u Kab.
Bengkalis
Seminar
nasional
dan t e m u bisnis
dengan
tema
peluang
dan
tantangan
investasi
Menyongsong
Otonomi
daerah
dan
Globalilasasi
di Riau.
Seminar
sehari
Sejarah
pemerintah
Revolusioner
RI (PRRI)
Panitia
pelatihan
dasar
jurnalistik
pengelolaan
majalah
Dinding
S L T A Se K o t a
Pekanbaru

EfektMtas Model Cooperative
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Peserta

Fisipol

27Jan2000

Piagam
27-12000

Peserta

Unri

2-4
Mei
2OO0

Sertifikat
4 Mei
2000

Peserta

FEKON

22Juli2000

Sertifikat
22 J u l i
2000

Peserta

Padang

21Agust2000

Sertifikat
2 1 agustus 2000

Panitia

PT. C P I

20-21
September
2000

Sertifkat
20-21
September
2OO0

No. kegiataii'

M

Pennnjanx.

Panitia
Kemam6 . puan guru
dibidang
s t u d i I P A SD se
Kecamatan
Tapung
Kab
Kampar
7 •

i KeduZ iifcao'-] Tciiipa 1

Tanggal<h

T r i D h a r m a P T j , .•A?.4^ SitinKkatdStm- insumsi

Pelatihan
peningkatan
kemampuan
g u r u SD b i d a n g I P A
dan m a t e m t i k a
sekecamatan
Bunga
Raya kab. Siak

8.

Pelatihan
penyususnan Sistem Kelistrikan
Riau

9-

Seminar
Hasil
penelitian
dosen
Unri tahun
2002

10.

Seminar
dan
lokakarya
nasional
pembinaan
kelemb a g a a n F K I P 10
Tahu
kedepan
kerjasma
ditjen
D i k t i dengan FKIP
Universitas
Sebelas
maret
2003,
Surakarta

11.

Penyususnan
kurikulum
dan
garis besar p r o g r a n
media
untuk
program
D 2 PGSD
system j a r a h j a u h
oleh
Pustekkom,
Jakarta

1 2.

Olimpiade
Biologi
S M U Se-Riau

13-

Seminar
nasional
bidang M I P A dalam
menyongsong
pelaksanaan
KuriKulum
Berbasis
Kompetensi

Panitia

PT.

CPI

Panitia

LPM
Unri/
PT. C P I

Peserta

Pekanbaru

Peserta

Pekanbaru

Peserta

Surakarta D i k t i

Peserta

Jakarta/
Pustek
kom

25-28
Agust
2001

Sertifkat
25-28
agustus
2001

20-23
Mei
2002

Sertifkat
20-23
mei
2002

29-31
Okt
2002

Sertifkat
29-31
okt
2002

28 Sept
2002

Sertifkat
28-092002

06-07
Okt
2003

Piagam
06-07 okt
2003

06-10
Okt
2003

Sertifkat
06-10
Okt
2003

Peserta

Pekanbaru

2 9
Sept-04
Okt
2003

Sertifkat
29 sep-04
okt
2003

Peserta

Pekanbaru

23-Feb2003

Sertifkat
23-202003
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.Krgialan I'enuqja

T r i DhannaPT£;ii^
14.

Seminar
Budaya
melayu
sedunia
2003

15 . r e k a n R e a k s i K i m i a
I I I kimia 2003
16.

Seminar
meningkatkan
rasa
kebangsaan
dalam
melaksankan
otomi
daerah,
mutiara
mrdeka
hotel,
pekanbaru

1 7 . Seminar
international,
menggali
manajemen
pendidikan
yang
efektif
18.

Sertifikat
Round
Table
discussion
pengembangan
profesionalisme
pendidikan
melalui
peningkatan
proses
pembelajaran
e k o n o m i d i sekolah

Jukan
t Tanggal
tingkat^.^ ^JjosiguuA ^

Keterain^giml
bukU fisik '

Peserta

Pekanbaru

Peserta

Pekanbaru

15Sept2003

Peserta

Pekanbaru

29-092003

Peserta

Jakarta

30-31
Agust
2004

Piagam
Penghargaan
3031 agust
2004

Peserta

Pekanbaru

15Sept2004

Sertifkat
15-092004

Peserta

FKIP
Unri

20-24
April
2004

Sertifkat
24 a p r i l
2004

03-07
Agust
2003

Sertifkat
03-07
Agust
2003
Piagam
Penghargaan
Sertifkat
29-092003

19.

Pelatihan
dan
bimbingan
penulisan
karya
ilmiah FKIP Unri

20

Lokakarya
Penyusunan restra FKIP
Unri

Peserta

FKIP
UNRI

21-Feb
2004

Sertifkat
21-022004

2 1

Panitia
Daerah
penyelenggara
olimpiade
sains
Tingkat
Nasional
2004

Koord.
Sek.
Seminar
Simposium

Pemda
TK I
Riau,
Pekanbaru

16Maret2004

SK g u b e r nur
Riau
211/111/
2004

2 2. Panitia ujian akhir j
( U A S ) SD/ M I / d a n i A n g g o t a
(UN) SLTP/MTS. ,
S M U / M A dan SMK
R a y o n /Sub Kota
Pekanbaru
2003/
2004
I
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Pemda
TK I I
Pekanbaru

16Sk W a l i k o M a r e t - ta pekan2004
b a r u no
49/2004
tanggal
16-32004

No; K ^ a t a n Fenu^iang
Kedudnkan T e m p a t
T H D h a n p a F T . '.•^^V: t ^ g k a t . ' ? ? / ^instansi'
23.

Tim
Konsultan
Pendidikan
Kota
pekanbaru
2004

24.

Penetapan
Nara
sumber dari pusat
sumber
daerah
itruktur,
panitia
pelatihan
Schoal
Based

25-

Tim
penyusunan
dan
penulisan
sejarah
perjuangan tengku
Zainal
abiding
raja,
kerajaan
tambusai
Ke X V I sebagai
pahlawan
Nasional

Yayasan
2 6 . Pengurus
Pembina
Lembaga
pendidikan
Dikdasmen
PGRI
Prov.
Riau

Anggota

Anggota

Pemda
TKII
Pekanbaru
Pemda
TK I I
Pekanbaru

10Sept2004
8Sept2004

Instruktur

Pemda
TK I
Riau,
Pekanbaru

28Sept2004

Wakil
Ketua

PGRI
Pusat

28Sept2004

27.

Badan
Akreditasi
Sekolah (BAS)
Prov. Riau, 2 0 0 4 2008

Nara
Sumber

Pemda
TK I
Riau,
Pekanbaru

2 4
Juli
2004

28.

Scince a n d Educations
Symposium

Anggota

Pekanbaru

29.

Seminar
dan
Lokakarya
Nasional A r a h B a r u
Pembangunan
Ilmu
Pendidikan

Peserta

Jakarta

29-30
April
200.S
19-20
April
2005

30.

Seminar
Lokakarya
Nasional
Pemberdayaan
FKIP Sebagai/LPTK
Dalam M e m perkokoh
Sistem
Pendidikan
Nasional

Peserta

Pekanbaru

Peserta
Dewan
Juri

Riau

3 1 - Lomba

Karya
Ilmiah

Tulis

Sk
Walikota
Pekanbar u
SK D i n a s "
Pendd.
Prov.Riau
no 2 8 0 /
kep/
2004
SK G u b .
Riau
KPTS
589/IX/
2004
Tanggal
2 8 Sep
2004
SK
lembaga
pendidikan PGRI
Pusat
SK. G u b .
Riau No
KPTS
455/VII/
2004
Sertifikati
Mei
2005
Sertifikat
20 A p r i l
2005

18-20
Agust
2005

Sertifikat20
Agustus
2005

1 4
Feb. 1 4
Maret
2005

Sertifikat
2005
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No. ! Kegiatan P e n u i j ^ n g ^ Keduduku£' T e i m p a t ' JTmiflgal
'I'ri l l h a m i a I T
.tingjuu?:*i1| ' i n s t a n t
32

Seminar on
PeEducation
Technol- m a k a l a h
ogyThe
Improvement 0 Educational Quality & The
Student's
Performance

33-

Seminar
Developing
Multicultural
Education i n
Indonesia
National
Curiculum

34.

Seminar
Internasional
Strategi
Pengembangan
Pendidikan
Anak
Usia D i n i d a n
Pendidikan
Anak
L u a r Biasa d i E r a
Global

35-

Peserta

Keterangan;
hinlaifigity

S u r a k a r - 5-6 Sept S e r t i f i k a t ,
2005
2005
ta

1 1
Malang Februan
2006

Sertifikat
11 F e b r u ari
2006

Peserta

Pekanbaru

17 Sept
2006

Sertifikat
17 Sept
2007

Konferensi
Pusat
IV PGRI

Peserta

Makasar

28-31
Maret
2007

36.

Konferensi
Guru
Besar I n d o n e s i a

Peserta

Jakarta

16 M e i
2007

37-

Lo^kaFarya
Kepemimpinan
Nasional
Membangun
Kemandirian
Ormas
Dalam
Memperkuat
Kepemimpinan
Nasional

Sertifikat
31 M a r e t
2007
Sertifikati6
Mei 2007

Peserta

J a k a r t a 6-7 Sept S e r t i f i k a t
7 Septem2007
ber
2007

38.

Pelaksana
Hari
U l t a h PGRI ke 62
di
Pekanbaru

Ketua

Jakarta

25 N o v
2007

Sertifikat
26 N o v
2007

39.

Forkom
Pimpinan
F K I P N e g e r i SeIndoneaaTayeJaiggaraan
Sertifikasi
Guru:
Permasalahan
dan
Altematif
Pemecahannya"

Peserta

Mataram

19-21
Jan
2008

Sertifikati9
Januari
2008

1
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40.

Lokakarya
Nasional
Kebangkitan
Pendidikan
Nasional
Melalui
Perkembangan
E t i k a Budaya d a n
Karakter
Serta
Refleksi Peranan
A s o s i a s i Dosen
Indonesia

Peserta

Jakarta

41-

Kongres X X PGRI

Peserta

S e m i n a r & Rapat
Tahunan
Ke-4
BKS-PTN W i l .
Barat B i d a n g
Bahasa
Tahun
20o8,
"Repitalisa4 2 . si Bahasa d a l a m
Era G l o b a l i s a s i "
Sosialisasi &
Inovasi
4 3 - Pelatihan
Perangkat
embelaiaran
Sains
"Dalam
Upaya
Meningkatkan
Potensi Profesi
Guru"
44-

Seminar
Internasional
Gariy
C h i l d h o o d Education

Seminar
Interna4 5 - sional
Pendidikan
d a n T e m u Karya
Dekan FIP / FKIP
BKS/PTN
Wilayah
Barat
Indonesia
46.

47-

Sciencce M a t h e matics Educkational Regional
Conference
2008
International
Conference on The
E d u c a t i o n Of
Learner
Diverity

29-30
Mei
2008

Sertifikat
30 Mei
2008

Jakarta

4 Juli
2008

Sertifikat4
Juli 2008

Peserta

Pekanbaru

14-15
Juli
2008

Sertifikatis
Juli 2008

Fasilitator

Pekanbaru

Peserta

Bandung

Peserta

7

Agust S e r t i f i k a t
2008
7 Agust
2008

25 O k t
2008

P a d a n g 7-9 N o p S e r t i f i k a t
2008
9 Nopember 2 0 0 8
Selangor

1-3 Des
2008

Sertifikat
3 Desember 2 0 0 8

Putra
jaya
Malaysia

26-27
Agustus
2008

Sertifikat
27 A g u s tus 2 0 0 8

Peserta

Peserta

Sertifikat
25 O k t .
2008
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Komunikasi
4 8 . Forum
Dekan FKIP Negeri
Se-Indonesia
4 9 -I Forum

50.

Kom

Peserta

Tangerang

unikasi

Pimpinan FKIP
N e g e r i se I n d o n e s i a

Peserta

Mataram

Persiapan FKIP
Negeri Menyongsoong P r o g r a m S i
Kependidikan
dalam
Jabatan

Peserta

iKendari

Efrktmtas Model Cooperative
Learning Mata Pelajaran Sejarah

5
Desember
2008
19-21
Januari
2008
6-8
Maret
2009

Sertifikat
5 Desember 2008
Sertifikat
1
19
JanuanI

2008

Sertifikat
08-032009

BIODATA RINGKAS
Nama:
Prof. D r . H . I s j o n i , M . S i
Tempat/Tgl Lahir :
Rengat/i2-i2-i959
Nama isteri:
Dra.Hj. Rita Amaliya
Anak:
M u h a m m a d Yogi R i y a n t a m a I s j o n i ( m a h a s i s w a )
Muhammad Yoga Riyananda Isjoni (Pelajar)
Yola Syakirah Riyanadia Isjoni (Balita)
Riwayat P e n d i d i k a n
SD Negeri 04 d i Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu - Riau Tahun 1972
SMP Negeri 01 di Rengat
Kabupaten Indragiri H u l u - Riau Tahun 1975
SMA Negeri 128 di Rengat
Kabupaten Indragm Hulu - Riau Tahun 1978
Si Jurusan Sejarah FKIP Universitas Riau 1983
S2 Bidang Kajian Sosiologi-Antropologi
Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1997.
S3 Doktor Falsafah Pendidikan (PhD)
Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2009.
Riwayat Pekerjaan
Dosen Pendidikan Sejarah Jurusan PIPS sejak tahun 1984
sampai sekarang.
Dekan FKIP Universitas Riau 2007-2011 dan 2007-2011
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Riau (1998-2003)
Dosen Fakultas Sastra (sekarang FIB) 1985-1993
Dosen Pascasaijana Universitas Islam Negeri
Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Padang kerja sama
dengan Universitas Riau.
Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK Nurul Falah
hampir 10 tahun 1985-1994.
Riwayat O r g a n i s a s i
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Provinsi Riau
Efektivitas Model Cooperative
Learnins Mata Petajaran Sejarati

Ketua Majelis Pengurus Wilayah
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Provinsi Riau,
Ketua Asosiasi Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(AKU) Provinsi Riau
Ketua I I I Ikatan Alumni Universitas Riau (IKA UR)
Ketua Bidang Pendidikan, Ipteks
Kepemudaan Lembaga Adat Melayu Riau
(LAM RL^U) Riau
Ketua Koordinator Bidang Pendidikan
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR)
Sekretaris Majehs Pendidikan Riau (MPR)
Sekretaris Masyarakat Sejarawan Indonesia
(MSI Provinsi Riau)
Ketua Dewan Pembina Alumni Sejarah
Provinsi Riau
Ketua Fikappin Inhu
Ketua A K U Kota Pekanbaru
Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekanbaru
Ketua Komite Sekolah SMK Nurul Falah Pekanbaru
Ketua Ikatan Keluarga Baturijal Pekanbaru
Ketua Mesjid Amal Jariyah Pekanbaru
Anggota Majelis Pembimbing Pramuka Riau (MABIDA)
Anggota Bidang Pendidikan Duma Melayu Dunia Islam (DMDI)
R i w a y a t Penghargaan
Berkat ketekunan dan konsistensinya dalam tulis menulis,
maka Isjoni meraih penghargaan :
( i ) Sebagai Penulis Buku Produktif
dari Penerbit Unri Press (2004)
(2) Penulis Buku Referensi dan Buku Ajar Produktif dan
Inovatif dari Gubemur Provinsi Riau (2006)
(3) Penulis Buku Pendidikan berprestasi
dari PT. Pustaka Pelajar, Jogjakarta (2008)
(4) Penulis Produktif dari F o m m Lingkar Pena Pusat (2005)
(5) Penulis produktif Bidang Pendidikan
dari Museum Rekord Dunia Indonesia (MURI) Tahun 2007.
(6) Satya Lencana Karya Satva 10 tahun
dari Presiden Suharto (1998)
(7) Satya Lencana Karya Satya 20 tahun
dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007)
(8) Ketua Pelaksana HUT PGRI ke ke 62
dan HUT Guru Nasional oleh PB PGRI (2007)
Efektivitas Model Cooperative
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Riwayat Keluarga
Nama Ayah:
H.IshaqShah (Aim)
Nama I b u :
Hj. Nurani Ibrahim (Aim)
Nama Ayah Mertua:
Asmali Said
Nama I b u Mertua:
Hj. Ratna Wilis
Saudara Kandung
H. Darsuan, S H
Drs. H . Daryanes, M M (Aim)
Prof. D r s . H . I s j o n i , M S i , P h D
Dra. Hj. Isniati
Dra. Hj. Isnidar, M M
Yeni Elita, S E , M M
Dr. Iskolin
A d i k Ipar
Ir.H.Veriyantiko A s r a
Kreativitas d i Media Massa
Turut membidani lahimya K o r a n Kampus "Bahana
Mahasiswa"
Mengisi kolom "Teroka" pada H a r i a n R i a u Pos,
Ketua P G R I Menjawab setiap h a r i S e n i n d a n K a m i s
pada Harian Pekanbaru Pos 2008.
T a h u n 2 0 0 2 - 2 0 0 5 sebagai Producer P r o g r a m Dialog
Interaktif G u r u k u di RTv.
"Tinta G u r u " di H a r i a n T r i b u n Pekanbaru.
"Iqraq" pada H a r i a n Rakyat Riau.
"akap Lepas" H a r i a n R i a u Mandiri
"Takah" Harian K O R A N R I A U
Menulis berbagai opini d i media massa lainnya, seperti Riau
dan nasional, Riau Pos, Pekanbaru Pos, M a n d i r i , Media Riau,
Metro Riau, Rakyat Riau, Suara Guru (Jakarta) dan sejumlah
majalah, dan lain-lainnya.
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Buku-Buku yang sudah diterbitkan:
Tahun 2002
Buku-buku yang diterbitkan oleh U n r i Press adalah:
(1) H.Ishaq Shah, Riwayat H i d u p dan
Perjuangannya ( U n r i Press)
(2) Orang Melayu, Sejarah, Sistem, Norma dan Nilai
( U n r i Press)
(3) Masyarakat dan Masalah Sosial ( U n r i Press)
(4) Masyarakat dan Perubahan Sosial ( ( U n r i Press)
(5) Mengajar Efektif ( U n r i Press)
(6) Sejarah Kebudayaan Indonesia ( U n r i Press)
(7) Komunitas Adat Terpencil ( U n r i Press)
(8) Membangun Masa Depan Riau ( U n r i Press)
Tahun 2003
(8) Evaluasi Belajar Mengajar ( U n r i Press)
(9) Otonomisasi Pendidikan Riau ( U n r i Press)
(10) Pola Pendidikan Riau ( U n r i Press)
(11) A r a h Pendidikan Riau ( U n r i Press)
(12) Filsafat dan Sistem Pendidikan ( U n r i Press)
(13) Kiprah Perguruan Tinggi ( U n r i Press)
(18) Perencanaan Pengajaran Sejarah ( U n r i Press)
Tahun 2004
(19) I n h u Membangun ( U n r i Press)
(20) Nuansa Kependidikan ( U n r i Press)
(21) Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Indragiri H u l u
( U n r i Press)
(21) Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan
Pendidikan d i Indragiri H u l u ( U n r i Press)
(21) Peristiwa 5 Januari 1949 ( U n r i Press)
(22) Adat Istiadat Baturijal ( U n r i Press)
(23) Sejarah Tiga Lorong ( U n r i Press)
Tahun 2005
(24) Wajah Baru Pendidikan Kita ( U n r i Press)
(25) Paradigma Baru M e n u j u Bangsa Maju
( U n r i Press)
(25) Citra Guru ( U n r i Press)
(26) Mendayagunakan Teknologi Pembelajaran ( U n r i Press)
(27) Manajemen Berbasis Sekolah ( U n r i Press)
(28) Mengapa Modernisasi ( U n r i Press)
(29) Peranan Guru dan Kemajuan Sekolah ( U n r i Press)
(30) Teroka ( U n r i Press)
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( 3 i ) Merajut Masa Depan Guru ( U n r i Press)
(32) Kiprah PGRI, Dulu, K i n i , dan Esok ( U n r i Press)
(33) Profil Orang Sakai ( U n r i Press)
(34) Perlawanan Narasinga ( U n r i Press)
(35) Orang Talang Mamak ( U n r i Press)
(36) Sejarah Kota Rengat
(37) Sejarah Kota Pekanbaru ( U n r i Press)
Tahun 2006
(38) Gurukah yang Dipersalahkan ?
(Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(39) Dari Substansi Ke Praktis
(Penerbit Pustaka Pelajar Yogjakarta)
(40) Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan
(Penerbit Yayasan Obor, Jakarta)
(41) Membangun Visi Bersama Aspek-aspek
Penting dalam Reformasi Pendidikan
(Penerbit Yayasan Obor Jakarta)
Tahun 2007
(42) Model Cooperative Leaming
(Penerbit Alpabet-s Bandung)
(43) Pembelajaran Sejarah d i Satuan Pendidikan
(Penerbit Alpabeta, Bandung)
(44) Saatnya untuk Bangkit
(Penerbit Yayasan Obor Jakarta)
(45) Model Pembelajaran Bermakna (Pustaka Pelajar)
(46) Pembelajaran Terkini (Penerbit Pustaka Pelajar)
(47) Pembelajaran Visioner (Penerbit Pustaka Pelajar)
(48) Integrated Learning d i Sekolah Dasar (Al Falah Bandung)
(49) Dilema G u m , Ketika Pengabdian Menuai K r i t i k
(Al Fallah Bandung)
(50) Manajemen Dalam Kepemimpinan
Pendidikan (Sinar B a m Gresindo, Bandung)
(51) Melayu D i Tengah Dunia Global
(Pustaka Pelajar Yogyakarta)
(52) Bersinergi dalam Perabahan
(Pustaka Pelajar, Jogjakarta)
(53) Belajar Demi Hidup (Pustaka Pelajar, Jogjakarta)
Tahun 2008
(54) G u m Sebagai Motivator Pembahan
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(55) Majukan Bangsa dengan Pendidikan
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
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(56) Pembelajaran Virtual
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(57) ICT U n t u k Sekolah Unggul
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(58) Model-model Pembelajaran Mutakhir
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(59 )Wajah Bangsa Masa depan Cermin Guru
Masa K m i (Cendikia Insani)
(6o)Mengapa Saya Menulis (Cendikia Insani)
Tahun 2009
(6i)Tranformasi Pengajaran dan
Pembelajaran Sejarah (Cendikia Insani)
(22)Strategi dan Model Pembelajaran
Sejarah (Cendikia Insani)
(63) Menuju Masyarakat Belajar
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(64) Pembelajaran Koperatif
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
(65) M o d e l Pembelajaran Anak Usia D i n i
(Alfabeta, Bandung)
(66) KTSP Sebagai Pembelajaran
Visioner (Alfabeta, Bandung)
(67)Memerdekakan Pendidikan (Cendikia Insani)
(68) Inovasi Dalam Pembelajaran (Cendikia Insani)
(69) Penelitian Tindakan Kelas (Cendikia Insani)
(70) Penelitian Kualitatif (Cendikia Insani)
(ii)Penelitian Kuantitatif (Cendikia Insani)
(71) Pengembangan Profesional Pendidik (Cendikia Insani)
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UCAPAN T E R I M A K A S I H
P A D A hari merupakan t i t i k kulminasi perjuangan saya, yang
saya m u l a i sejak dibangku pendidikan dasar, pendidikan menengah, p e n d i d i k a n t i n g g i , sehingga t e r a k h i r mendapatkan
gelar kehormatan sebagai Guru Besar Tetap. Semua i n i t i d a k
lain berkat doa dan dorongan semua pihak, yang t i d a k dapat
saya sebutkan satu persatu, dan i n i terjadi atas izin dan kehendak dari Allah SWT, yang m a h u melihat, mengetahui, pengasih dan penyayang kepada hambanya, oleh sebab i t u saya
tidak henti-hentinya bermunajat dan menadahkan tangan apa
yang saya m i n t a diperkenankan-NYA. A m i n .
Pada kesempatan i n i , perkenankan saya u n t u k m e n yampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik
Indonesia melalui M e n t e r i Pendidikan Nasional Republik I n donesia, yang telah memberikan penghargaan dan kepercayaan
kepada saya u n t u k memangku jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan I l m u Pendidikan Universitas Riau.
Ucapan t e r i m a kasih dan penghargaan saya kepada
Bapak Prof. Dr. Muchtar Ahmad, MSc, Mantan Rektor Universitas Riau, yang telah memberikan meneruskan usulan G u r u
Besar saya ke Departemen Pendidikan Nasional, beserta Pemb a n t u Rektor dan seluruh anggota Senat. Kepada Pembantu
Dekan d i lingkungan Fakultas Keguruan dan I l m u Pendidikan
Universitas Riau. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Prof.
Drs. H.Suwardi, MS, yang telah memeriksa usul angka komulat i f Guru Besar saya u n t u k diteruskan kepada Departemen Pendidikan Nasional.
Ucapan terima kasih dan penghargaan juga tidak lupa
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saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS
Rektor Universitas Riau beserta Pembantu Rektor Universitas
Riau, yang kembali meneruskan usulan Ijazah Doktor (PhD)
saya u n t u k melengkapi persyaratan Guru Besar saya yang sudah
diusulkan sejak tahun 2005.
Ucapan terima kasih dan rasa bangga saya kepada ayahanda H.Ishaq Shah ( A i m ) dan Ibunda saya H j . N u r a n i Ibrah i m ( A i m ) kedua behau tidak dapat menyaksikan pengukuhan
Guru Besar anandanya pada h a r i i n i . Beliau telah membesark a n , m e n d i d i k dan m e m b i m b i n g saya, semasa h i d u p beliau
senantiasa mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang yang
berguna u n t u k bangsa dan negeri i n i . Beliau telah menukil sej a r a h dalam k e h i d u p a n keluarga besar, sebagai sosok orang
tua yang m e m i l i k i wawasan dan pemikiran m o d e m yang selalu
memberikan contoh terbaik dan menjadi panutan bagi anakanaknya. Demikian pula kedua mertua saya (Asmah Said dan
H j . Ratna W i l i s ) yang juga t i d a k henti-hentinya mendoakan
saya u n t u k selalu memperoleh kesehatan dan keberkatan, sehingga semua apa yang saya lakukan insyaallah selalu dalam
kesuksesan, dan tidak menemukan kendala.
Rasa bangga dan rasa syukur saya kepada isteri saya
tercinta Dra. H j . Rita Amaliya, yang telah memberikan inspirasi
dan mendampingi saya dikala suka m a u p u n duka, memberikan semangat yang tidak pernah terhenti. Sebagai seorang ist e r i yang selalu tabah dan sabar d i kala saya menuntut i l m u
baik semasa melanjutkan pendidikan S2 d i Universitas Padjadj a r a n Bandung dan Program Doktor (PhD)Universiti Kebangsaan Malaysia. Demikian pula ke tiga buah hati saya ( M u h a m m a d Yogi Riyantama Isjoni, M u h a m m a d Yoga Riyananda Isj o n i , Yola Syakirah Riyanadia Isjoni) juga memberikan semanEfektivitas Modet Cooperative
Learnins Mata Petajaran Sejarati

gat kepada orang tuanya u n t u k selalu berjuang dan beijuang
dalam mencari i l m u yang nantinya akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.
Rasa bangga d a n t e r i m a k a s i h k e p a d a

Abangda

H.Darsuan, SH, Drs.H.Daryanes, M M ( A i m ) , Adinda Dra. H j .
Isniati, I r . H j . Isnidar, Yeni Elita, SE, M M , dan dr.Iskolin, serta
adinda I r . H.Veriyantiko Asra, dan semua sanak f a m i l i dan
handai toulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Rasa terima kasih saya kepada semua guru-guru yang
telah mendidik saya, mulai sejak SD, SMP, SMA, terutama Bapak. H.Husin H K , I b u H j . Zuraida, R, Bapak M.Yusuf, BA (Aim)
adalah kepala sekolah d i mana awal pertama saya dibentuk.
Para dosen-dosen saya diantaranya Prof. Drs. H.Suwardi, MS,
Drs. H.Ahmad Yusuf, Dra. H j . Maleha Aziz, Drs. Umar A m i n ,
Dra. H j . MarleyU Rahim, Dra. H j . Asni Umar, Dra. H j . Nulela
H a y a t i , Drs. H . I q b a l Syukur, D r s . H . N u r M u h a m m a d , D r s .
H.Agus M u h a m m a d dan lainnya yang tidak k a m i sebutkan satu
perrsatu.
Demikian pula ucapan terima kasih saya yang setinggitinggi yang amat dalam kepada Dekan Fakulti Pendidikan U n i versiti Kebangsaan Malaysia Prof. Datin Dr.Siti Rahaya A r r i f i n
Prof Datin Dr. Zahara Aziz, DR. Saemah Rahman, selaku Penyelia Utama dan Penyelia Bersama pada Fakulti Pendidikan U n i versiti Kebangsaan Malaysia, yang telah membimbing saya dari
awal hingga akhir, yang tidak kenal lelah dan sabar, membimbing saya dengan penuh tanggungjawab. Ucapan terima kasih
dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Dr. A. Razak
Habib, dan DR. A.Razaq A h m a d sebagai Pembaca Luar dan
Pembaca Dalam, yang juga tidak kenal w a k t u memeriksa Disertasi saya, sehingga menghantarkan saya Ujian (viva) Doktor
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Falsafah Pendidikan (PhD).
Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada DR.Arif
I s m a i l , DR. Rosnani M a h m u d , E n . Zaki Yusof, H M . Wardan,
M P , DR. Syahril Chaniago, M P d , Drs.H.Usman Manan, BcHk,
Drs,H.Saleh Yusuf, Drs. Zulfan Ritonga, MPd, Erman, Alfiadi,
SR, Yandri Rahman Sauki, S.Sos, Husni T h a m r i n , MP, Drs. Jaspar Jas, M P d , Drs.H.Baharuddin, M M , Drs.H. Gusrizal, M P d ,
Drs. Azwir, Drs. Yuhasri (Kepala SMA 2 dan 4 Pekanbaru) Drs.
H.Basri, Drs. Majnis (Mantan Kepala sekolah SMA2 dan 4, tempat saya meiakukan penelitian u n t u k Disertasi Program Dokt o r ) , P r o f Datuk Dr. D i n LayU Pengarah Program Pra Siswazah
dan Pusat Kembang Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Demikian pula dorongan m o r i l dari sahabat saya yang
sama-sama menempuh program Doktor d i Universiti Kebangsaan Malaysia (Drs.HAuzar Thaher, MS, Drs.H.M.Nur Mustap a , M P d , D r s . H . F a k h r i Ras, M e d , D r s . H . F a d l y , M A ,
Drs.H.Sudirman, M P d , Dra, Hj.Yustina, MSi, Dra. H j . Evi Suryati,
M S i , H . J i m i C o p r i a d i , SSI, M S i , D r s . H . S u a r m a n , M P d ,
Drs.M.Nasir, M . K o m , D r s . H . Daeng Ayub, M P d , Drs.H.Wan
Syafei, M S i , Drs. H . Z u l k a m a i n , M P d , Drs. H.Djasman, M e d ,
Davit, Spsi, M.PSi.
T e r i m a k a s i h j u g a saya s a m p a i k a n k e p a d a Prof.
H.Judistira, PhD, P r o f Dr. Haryo, DR. Ade Makmur, yang juga
telah m e m b i m b i n g saya, sehingga saya dapat menyelesaikan
program Magister pada Kajian Sosiologi dan Antropologipada
Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran

Bandung.

Penghargaan dan rasa terima kasih saya kepada Bapak
Gubemur Riau HM.Rusli Zainal, SE, MP dan Bapak HR.Mambang
M i t W a k i l Gubernur Riau, yang telah m e m b e r i k a n bantuan
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moril maupun materil kepada kami, sehingga dapat meringankan k a m i d i dalam menempuh Program Doktor d i Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Kepada semua p a n i t i a yang telah b e r t u n g k u s l u m u s
menyelenggara acara Pengukuhan Guru Besar Tetap saya, dan
tidak dapat k a m i sebutkan satu persatu semoga Allah SWT akan
memberikan pahala kepada Bapak/Ibu/Sdr. A m i n . * * *

Semoga Allah bersama kita, terima kasih
Elok
Elok

ajaran
guru

elok amalan
Elok

Ilmu

karena

karena
karena

Karena

Untuk

apa Berilmu

Kalau

tidak,

Untuk

apa berguru

Kalau

tidak

tahu
tahu

guru
beriman
ilmu
disampaikan
banyak
diamalkan
bijak
memahamkan

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wasalammualaikum
W a r h m a t u l l a h i wabarokatuh.
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