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Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah "Sejauhmana model 
pembelajaran kooperatif memberi dampak posistif terhadap hasil belajar siswa dalam 
pelajaran fisika di SMU, sedangkan tujuan penelitian ini secara umum adalah untulc 
"melihat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan tiga 
pendekatan pada model pembelajaran kooperatif, yaitu pendeltatan Jigsaw, Student 
Team Achievement Devisions (STAD), dan Group Investigation (GI) dengan 
pembelajaran biasa yang dilakukan oleh guru. 

I I Sebagai jawaban sementara, maka dikemukakan hipotesis yaitu: 1) Tidak 
terdapat perbedaan yang berarti hasil belajar fisika siswa yang pembelajarannya 

I menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam bentult pendekatan Jigsaw, Group 

/ I Investigation, dan Student Team Achievement Devisions dan pembelajaran biasa di kelas 

I 1  I1 SMU Negeri 4 Padang. Sebagai popolasi dari penelitian ini adalah Icelas I1 SMU 
Negeri 4 Padang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kelas 112 dan 11, sebagai kelas 
eksperimen dan kontrol untuk kelompok yang menggunakan pendekatan Jigsaw, kelas 

I II,, dan 115 sebagai kelas eksperimen dan kontrol untuk kelompok yang menerapkan 
pendekatan GI dan kelas 11, dan 113 sebagai ltelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

I kelompok yang menerapkan pendekatan STAD. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai 
berikut: I )  Hasil belajar kelompok eksperimen yang pembelajarannya menggunakan 
model "cooperative learning" lebih tinggi dari 11asil belajar Icelompok kontrol. Walaupun 
masih terlihat bahwa rata-rata yang diperoleh rnasih berada di sekitar 50% penguasaan. 
Secara statistika hasil belajar kelompok eksperimen lebih besar, tetapi kenyataannya hasil 
tersebut masih rendah (berada di bawah batas ketuntasan belajar), 2) terdapat perbedaan 
hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model "cooperative 
learningWdalam bentuk pendekatan Jigsaw, GI, dan STAD dengan hasil belajar siswa 
dengan pembelajaran biasa. Setelah dilakukan uji Iteberartian, ternyata perbedaan 
tersebut signifikan menurut aturan statistika, 3) ada suatu kesenjangan antara tuntutan 
dalam membelajarkan siswa dengan tuntutan dari siswa sendiri. Dengan kata lain 
memang pelajaran fisika merupakan pelajaran yang kurang disenangi oleh siswa, 4) 
penerapan model ini dapat meringankan kerja guru dalam membelajarkan siswa, 
sehingga informasi yang banyak yang harus disampaikan tidak perlu disarnpaikan secara 
final, dan LKS dapat dipakai berulang-ulang, sehingga dengan sekali merekonstruksi 
LKS, dapat digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga guru terasa lebih siap 
untuk mengajar, 5) Kelemahan yang dirasakan guru dalam penggunaan model ini adalah 
susah untuk 



mendisiplinltan siswa supaya mereka betul-betul bekerja, kelas menjadi ribut, dan siswa 
menjadi bosan, serta mereka mengerjakan tugas seadanya, 6) Umumnya siswa 
memberikan respon yang positif, hanya sebagian kecil saja yang memberiltan respon 
negatif. Respon positif yang diberikan siswa bahwa penerapan model ini bermanfaat, 
siswa siap belajar, dapat mengembangkan kemampuan berpikir, pembelajaran ticlak 
ltaku, dan tidak mengantuk, komunikasi lancar tidak formal seperti kepada guru, dan 
setiap anggota merasa bertanggung jawab, sedangkan respon negatif adalah tugas awal 
merupakan beban bagi siswa, dan membuat stres. Saat belajar suIit menentukan mana 
yang benar, karena baik tutor, teman pemberi nilai, maupun pemimpin diskusi belum 
tentu benar mengarahkan dan memberikan jawaban yang tepat. Melihat persentase siswa 
yang merespon secara negatif hanya sekitar 20%, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif direspon secara positif oleh siswa. 

Sedangkan saran-saran yang perlu dikemukakan adalah: 1) Dengan adanya 
perbedaan hasil balajar yang berarti dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif, 
maka model tersebut dapat sebagai satu alternatif bagi guru-guru dalam usaha 
membelajarkan siswa, 2) Mengingat adanya kesenjangan antara cara pembelajaran 
siswa dengan tuntutan dari siswa sendiri, sehingga pelajaran fisika merupakan pelajaran 
yang kurang disenangi, maka masih perlu penelitian lanjutan dalam bentuk "action 
research" mengkaji proses secara menyeluruh, sehingga kelemahan-kelemahan 
penggunaan model ini dapat diatasi secara bertahap, 3) Adanya gejala susah untuk 
mendisiplinkan siswa dalam penerapan model "cooperative learning", kelas menjadi 
ribut, dan siswa menjadi bosan, maka diperlukan pengelolaan kelas yang lebih baik jilta 
model ini diterapkan dalam pembelajaran, dan 4) Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas 
tentang model ini, oleh pihak-pihak terltait seperti balai penataran guru, dosen yang 
niembina mata-mata kuliah dasar keahlian di LPTIC, dan lain-lain supaya model 
pembelajaran kooperatif ini dapat dikembangkan lebih luas. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping 
pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini hams dilaksanakan oleh 
Universitas Negeri Padang yang dikerjakan oleh staf akademikanya ataupun tenaga fungsional 
lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, 
baik sebagai dosen maupun peneliti. 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 ini, 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan 
penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang 
relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkataimutu tenaga 
akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan 
akademik peneliti. 

Karni menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi 
praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas 
yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah 
wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitim ini 
mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun kami yakin hasilnya dapat dipakai 
sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan 
di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan 
dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga 
Penelitian Universitas Negeri Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing'. Kemudian 
untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenltenaga 
peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian 
ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umurnnya, dan peningkatan mutu staf akademik 
Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi 
objek penelitian, responden yang menjadi sarnpel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian dan 
dosen senior pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang menjadi 
pembahas utama dalarn seminar penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih 
kepada proyek Due-Like dan Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Karni yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin 
selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan 
semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Desember 2000 

rs. Kumaidi, MA., Ph.D. 
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