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II. TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN YANG
RELEVAN, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai teori belajar, life skills,

pembelajaraan kooperatif, model pembelajaran co-op co-op, model pembelajaran

group resume, mata pelajaran IPS Terpadu, konsep diri, hasil penelitian yang

relevan, kerangka pikir, dan hipotesis.

1. Teori Belajar

a. Teori Belajar Psikologi Behavioristik

Guru-guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah

laku siswa merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan mereka pada

masa lalu dan masa sekarang dan bahwa segenap tingkah laku

merupakan hasil belajar, dan kita dapat menganalisis kejadian tingkah

laku dengan jalan mempelajari latar belakang penguatan (reinforcement)

terhadap tingkah laku tersebut, Dalyono (2012: 30). Hal ini dapat

diartikan bahwa belajar merupakan akibat adanya stimulus dari luar dan

respon dari siswa. Psikologi aliran behavioristik mulai berkembang sejak

lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike,

Palvlov, Watson, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan
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penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga

mengenai hal belajar.

Teori belajar Thorndike disebut “connectionism” karena belajar

merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan

respon. Teori ini sering pula disebut “trial-and-error-learning”. Objek

penelitian dihadapkan kepada situasi baru yang belum dikenal dan

membiarkan objek melakukan berbagai pola aktivitas untuk merespon

situasi itu. Dalam hal itu objek mencoba berbagai cara bereaksi sehingga

menemukan keberhasilan dalam membuat koneksi suatu reaksi dengan

stimulusnya.

Ciri-ciri belajar dengan “trial-and-error” menurut Thorndike dalam
Dalyono (2012: 31) yaitu:
1) ada motif pendorong aktivitas;
2) ada berbagai respon terhadap situasi;
3) ada eliminasi respon-respon yang gagal/salah, dan;
4) ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan.

b. Teori Belajar Psikologi Kognitif

Dalam teori belajar ini, berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak

hanya dikontrol oleh “reward” dan “reinforcements” tetapi tingkah laku

seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal

atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi, Dalyono (2012:

34). Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu

dan memperoleh “insight” untuk pemecahan masalah. Jadi kaum

kognitif berpandangan, bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung

kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu
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situasi. Keseluruhan adalah lebih daripada bagian-bagiannya. Mereka

memberi tekanan pada organisasi pengamatan atas stimulus di dalam

lingkungan serta pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan.

Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai

aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkrit menuju abstrak,

Dalyono (2012: 37). Piaget adalah seorang psikolog “developmental”

karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta

perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu.

Piaget menggunakan istilah “scheme” secara “intercyhangably” dengan

istilah struktur. Scheme adalah pola tingkah laku yang dapat diulang.

Scheme menurut Piaget dalam Dalyono (2012: 38) berhubungan dengan:
1) refleks-refleks pembawaan; misalnya bernapas, makan, minum;
2) scheme mental; misalnya “scheme of classification”, “scheme of

operation” (pola tingkah laku yang masih sukar diamati seperti
sikap), dan “scheme of operation” (pola tingkah laku yang dapat
diamati).

Menurut Piaget dalam Dalyono (2012: 38), intelegensi itu sendiri terdiri
dari tiga aspek, yaitu:
1) struktur, disebut juga “scheme”, seperti yang dikemukakan di atas;
2) isi, disebut juga “content”, yaitu pola tingkah laku spesifik tatkala

individu menghadapi suatu masalah;
3) fungsi, disebut juga “function”, yang berhubungan dengan cara

seseorang mencapai kemajuan intelektual.

Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia

dapat belajar, karena ia dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya

saja. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi, siswa akan

mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasi. Situasi atau area

itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif.
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c. Teori Belajar Psikologi Humanistik

Perhatian psikologi humanistik yang terutama tertuju pada masalah

bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-

maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-

pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidik aliran humanistis

penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan

dan perhatian siswa, Dalyono (2012: 43). Hal ini berarti teori belajar

humanistik memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya

yaitu siswa.

Para behaviorist memandang orang sebagai makhluk reaktif yang

memberikan responnya terhadap lingkungannya. Pengalaman lampau dan

pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Sebaliknya para

humanis mempunyai pendapat bahwa tiap orang itu menentukan perilaku

mereka sendiri. Mereka bebas dalam memilih kualitas hidup mereka,

tidak terikat oleh lingkungannya, Dalyono (2012: 44). Hal ini berarti

teori belajar psikologi behavioristik berpendapat bahwa pengalaman

lampau dan pemeliharaan yang membentuk perilaku seseorang

sedangkan teori belajar humanistik berpendapat bahwa perilaku

seseorang terbentuk karena pilihan dalam kualitas hidup mereka tanpa

terikat oleh lingkungan.

Menurut Habermas “belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik
dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Menurut Rogers,
siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar
bebas, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani
bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri”
(Siregar dkk, 2014: 36-37).
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Apabila seorang guru mengeluh bahwa siswanya tidak mempunyai

motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa

itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang

dikehendaki oleh guru itu. Apabila guru memberikan aktivitas yang lain,

mungkin sekali siswa akan memberikan reaksi yang positif. Para ahli

humanistik melihat adanya dua bagian pada learning, ialah:

1) pemerolehan informasi baru;

2) personalisasi informasi ini pada individu.

Combs memberikan lukisan “persepsi diri” dan “persepsi dunia”
seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat satu.
Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari “persepsi diri” makin berkurang
pengaruhnya pada individu dan makin dekat peristiwa-peristiwa itu dari
“persepsi diri” makin besar pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi hal-
hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu
terlupakan, Dalyono (2012: 45).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka model pembelajaran co-op co-op

lebih menekankan pada teori psikologi humanistik ini dimana sesuai

dengan pendapat Habermas yang juga terdapat pada model pembelajaran

co-op co-op bahwa siswa tidak dipaksa untuk belajar melainkan

dibiarkan untuk belajar dan berani bertanggung jawab atas keputusan-

keputusannya sendiri. Hal ini dapat dilihat saat siswa menyeleksi sendiri

topik tim, memilih sendiri topik untuk kelompoknya, membagi topik

kecil sebagai tugas individu dan kelompok bisa mempertanggung

jawabkannya hasil diskusinya pada saat presentasi di depan kelas.

Model pembelajaran group resume sesuai dengan sudut pandang teori

belajar psikologi humanistik memiliki tujuan utama yaitu para pendidik
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adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu

membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri

sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-

potensi yang ada dalam diri mereka. Hal ini berarti teori belajar

humanistik memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya

yaitu siswa.

2. Life Skills (Kecakapan Hidup)

Pengertian life skills menurut Tim BBE Depdiknas dalam Anwar (2006: 19),

kecakapan hidup (life skills) merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang

untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta

menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dijelaskan pula

oleh Brolin dalam Anwar (2006: 20) bahwa life skills constitute a continuum

of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function

affectively and to avoild interruptions of employment experience. Dapat

dinyatakan life skills sebagai kecakapan untuk hidup.

Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja

(vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya

serta fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan

memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus

belajar di tempat kerja, mempergunakan teknologi, menurut Satori dalam

Anwar (2006: 20). Life skills ini memiliki cakupan yang luas, berinteraksi
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antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih

mandiri.

Life skills mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan

seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara

bermartabat di masyarakat. Life skills merupakan kemampuan berkomunikasi

secara efektif, kemampuan mengembangkan kerja sama, melaksanakan

peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan

serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun

ke dunia kerja.

Ciri pembelajaran life skills menurut Depdiknas dalam Anwar (2006: 21)
adalah:
a. terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar;
b. terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama;
c. terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar,

usaha mandiri, usaha bersama;
d. terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional,

akademik, manajerial, kewirausahaan;
e. terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan

benar, menghasilkan produk bermutu;
f. terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli;
g. terjadi proses penilaian kompetisi, dan;
h. terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha

bersama.

Life skills membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan

belajar (learning how to learn), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang

tidak tepat (learning how to unlearn), menyadari dan mensyukuri potensi diri

untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema

kehidupan, dan memecahkan secara kreatif. Bahan belajar adalah alat untuk

mengembangkan life skills yang akan digunakan peserta didik menghadapai

kehidupan nyata.
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Satori dalam Anwar (2006: 25) mencoba menyajikan suatu model hubungan
antara life skills, employability skills, vocational skills, dan spesific
occupational skills. Konsep life skills telah diuraikan di atas. Istilah
employability skills, mengacu pada serangkaian keterampilan yang
mendukung seseorang untuk menunaikan pekerjaannya supaya berhasil.
Employability skills meliputi tiga keterampilan utama, yaitu:
a. keterampilan dasar

1) Keterampilan berkomunikasi lisan
2) Membaca (mengerti dan dapat mengikuti alur berpikir)
3) Penguasaan dasar-dasar berhitung
4) Keterampilan menulis

b. keterampilan berpikir tingkat tinggi
1) Keterampilan memecahkan masalah
2) Keterampilan belajar
3) Keterampilan berpikir inovatif dan kreatif
4) Keterampilan membuat keputusan

c. karakter dan keterampilan efektif
1) Tanggung jawab
2) Sikap positif terhadap pekerjaan
3) Jujur, hati-hati, teliti, efisien
4) Hubungan antar pribadi, kerjasama dan bekerja dalam tim
5) Percaya diri dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri
6) Penyesuaian diri dan fleksibel
7) Penuh antusias dan motivasi
8) Disiplin dan penguasaan diri
9) Berdandan dan berpenampilan menarik
10) Memiliki integritas pribadi
11) Mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan orang lain

Departemen Pendidikan Nasional dalam Anwar (2006:28) membagi life
skills menjadi empat jenis, yaitu:
a. kecakapan personal (personal skills) yang mencakup kecakapan

mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional
(rational skills);

b. kecakapan sosial (social skills);
c. kecakapan akademik (academik skills);
d. kecakapan vokasional (vocational skills).

`
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Kecakapan Mengenal
Diri (Self Awarenes)

Kecakapan Personal Kecakapan
Generik

Kecakapan Berpikir
Rasional (Thinking  Skills)

Kecakapan Sosial

Kecakapan Akademik

Kecakapan
Spesifik

Kecakapan Vokasional

Gambar 1: Skema Terinci Life Skills Menurut Ditjen Penmum 2002
dalam Anwar (2006: 28)

a. Kecakapan mengenal diri, pada dasar merupakan penghayatan diri

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga

negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang

dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan

dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan

lingkungannya. Kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain:

kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah

informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan

masalah secara kreatif. Untuk membelajarkan masyarakat, perlu adanya

dorongan dari pihak luar atau pengkondisian untuk mengembangkan

potensi yang ada pada diri masing-masing individu, dalam arti bahwa

keterampilan yang diberikan harus dilandasi oleh keterampilan belajar

(learning skills).

Life Skills
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Keterampilan personal, seperti pengambilan keputusan, problem-solving,

keterampilan ini paling utama menentukan seseorang dapat berkembang.

Hasil keputusan dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan dapat

mengejar banyak kekurangannya. Keterampilan employabilitas, adalah

suatu cakupan keterampilan luas yang diperlukan untuk mempertahankan

suatu pekerjaan.

b. Kecakapan sosial atau kecakapan antar personal (interpersonal skills)

mencakup antara lain: kecakapan komunikasi dengan empati, dan

kecakapan bekerja sama. Empati, sikap penuh pengertian dan seni

komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud

berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan tetapi isi dan

sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang akan menumbuhkan

hubungan harmonis. Keterampilan sosial, dapat berupa keterampilan

komunikasi, manajemen marah, dan solusi konflik, situasi berteman dan

menjadi bersama dengan teman kerja (co-workers) dan kawan sekamar.

Sebagian besar bersandar pada praktik keterampilan untuk membantu

seseorang lebih berkompeten secara sosial.

Dua life skills yang diuraikan di atas biasanya disebut sebagai kecakapan

yang bersifat umum (kecakapan hidup generik/generic life skills).

Kecakapan ini diperlukan oleh siapapun, baik mereka yang sedang

menempuh pendidikan. Selain itu, perlu ditambah dengan akhlak mulia,

artinya semua kecakapan itu harus dijiwai oleh akhlak mulia.
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c. Life skills yang bersifat spesifik (specific life skills) diperlukan seseorang

untuk menghadapi problema bidang tertentu. Life skills yang diperlukan

seseorang untuk menghadapi problema bidang tertentu. Life skills yang

bersifat khusus biasanya disebut juga sebagai kompetensi teknis

(technical competencies) yang terkait dengan mater mata pelajaran atau

mata-diklat tertentu dan pendekatan pembelajarannya.

Kecakapan akademik (academic skills) yang seringkali juga disebut

kemampuan berfikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan

dari kecakapan berfikir rasional masih bersifat umum, kecakapan

akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat

akademik/keilmuan. Kecakapan akademik mencakup antara lain

kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan

hubungannya pada suatu fenomena tertentu (identifying variables and

describing relationship among them), merumuskan hipotesis terhadap

suatu rangkaian kejadian (constructing hupotheses), serta merancang dan

melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau

keingintahuan (designing and implementing a research).

d. Kecakapan vokasional (vocational skills) seringkali disebut dengan

“kecakapan kejuruan”, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Perlu disadari bahwa di

alam kehidupan nyata, antara general life skills dan specific life skills

yaitu kecakapan antara mengenal diri, kecakapan berpikir rasional,

kecakapan sosial, dan kecakapan akademik serta kecakapan vokasional
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tidak berfungsi secara terpisah, atau tidak terpisah secara ekslusif. Hal

yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga

menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik,

mental, emosional dan intelektual.

Pada tingkat TK/SD/SMP lebih menekankan kepada kecakapan hidup umum

(generic skill), yaitu mencakup aspek kecakapan personal (personal skill) dan

kecakapan sosial (social skill), dua kecakapan ini merupakan prasyarat yang

harus diupayakan berlangsung pada jenjang ini. Kedua kecakapan ini

penekanannya kepada pembentukan akhlak sebagai dasar pembentukan nilai-

nilai dasar kebajikan (basic  goodness), seperti ; kejujuran, kebajikan,

kepatuhan, keadilan, etos kerja, kepahlawanan, menjaga kebersihan, serta

kemampuan bersosialisasi.

Pada tingkat TK/SD/SMP tidak dikembangkan kecakapan akademik dan

menekuni bidang kejuruan (vocasional) dan yang perlu diperhatikan

mengintegrasikan aspek kecakapan hidup dalam topik materi tidak boleh

dipaksakan. Artinya jika suatu topik pelajaran hanya dapat mengembangkan

satu aspek kecakapan hidup maka hanya satu aspek tersebut yang

dikembangkan dan tidak perlu dipaksakan mengkaitkan aspek yang lainnya,

namun jika ada topik pelajaran yang dapat menumbuhkan beberapa aspek

kecakapan hidup maka pengembangan aspek kecakapan hidup perlu

dioptimalkan pada topik tersebut seperti yang tersaji dalam tabel pilihan

kecakapan hidup di atas. Artinya peran guru dalam mengembangkan

kecakapan hidup memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan
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keberhasilannya terutama kreativitas dalam melakukan reorientasi

pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Slavin dalam Isjoni

(2009: 15)  pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif

yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen.

Menurut Sunal dan Hans dalam Isjoni (2009:15) bahwa pembelajaran

kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang

khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama

selama proses pembelajaran. Hal ini berarti pembelajaran kooperatif dapat

membantu guru untuk dapat meningkatkan kerjasama siswa. Stahl dalam

Isjoni (2009: 15) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan

belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong

dalam perilaku sosial.

Model pembelajaran kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling

membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah

pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam

pemahaman masing-masing. Cooperative learning lebih dari sekedar belajar

kelompok karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur dorongan
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dan tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadi interaksi

secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi efektif

antara anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur

dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut

adalah sebagai berikut:

a. positive interdependence (saling ketergantungan positif)

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota

kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut;

b. personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat.

Tanggungjawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah

mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat

menyelesaikan tugas yang sama;

c. face to face promotive interaction (interaksi promotif)

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan

positif. Ciri–ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara efektif

dan efisien, saling memberikan informasi dan sarana yang diperlukan,

memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, saling

mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan dan
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mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan

terhadap masalah yang dihadapi, saling percaya, dan saling memotivasi

untuk memperoleh keberhasilan bersama;

d. interpersonal skill (komunikasi antaranggota)

Untuk mengkoordinasikan kegiatan siswa dalam pencapaian tujuan

adalah saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomunikasi secara

akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta

mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif;

e. group processing (pemrosesan kelompok)

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui menilai kelompok dapat

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan

dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat

membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan

kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan

kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan

kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas

secara keseluruhan;

4. Model Pembelajaran Co-op Co-op

Co-op co-op adalah sebuah bentuk Group Investigation yang cukup familiar.

Metode ini menempatkan tim dalam kerjasama antara satu dengan yang

lainnya (seperti namanya) untuk mempelajari sebuah topik di kelas. Co-op

co-op memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang
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diri mereka dan dunia, dan selanjutnya memberikan mereka kesempatan

untuk saling berbagi pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya,

Slavin (2005: 229). Hal ini berarti penggunaan model pembelajaran co-op co-

op dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerjasama,

menyampaikan dan membagi pengetahuan dengan teman-teman sekelasnya.

Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran co-op co-op menurut
Slavin (2005: 229).

Langkah ke-1:
Diskusi Kelas Terpusat pada Siswa. Pada awal memulai unit pelajaran di
kelas di mana co-op co-op digunakan, dorongan para siswa untuk
menemukan dan mengekspresikan ketertarikan mereka sendiri terhadap
subjek yang akan dicakupi. Tujuan dari diskusi ini haruslah dapat
meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran unit pelajaran
dengan membuka dan memancing rasa ingin tahu mereka, bukan untuk
mengarahkan mereka kepada topik khusus untuk dipelajari.
Langkah ke-2:
Menyeleksi Tim pembelajaran Siswa dan Pembentukan Tim. Apabila
para siswa belum mulai bekerja dalam tim, aturlah mereka ke dalam tim
heterogen yang terdiri dari empat sampai lima dalam anggota. Para siswa
perlu memiliki kelompok kerja dengan kemampuan yang baik dan
kepercayaan yang terbangun sebelum memulai co-op co-op.

Langkah ke-3:
Seleksi Topik Tim. Biarkan siswa memilih topik untuk tim mereka.
Siswa didorong untuk dapat mendiskusikan berbagai macam topik
diantara mereka sendiri supaya mereka dapat memastikan topik yang
paling banyak menarik perhatian anggota tim mereka.
Langkah ke-4:
Pemilihan Topik Kecil. Begitu kelas sebagai sebuah keseluruhan
membagi unit pelajaran ke dalam bagian-bagian untuk menciptakan
pembagian tugas di antara tim-tim yang ada di kelas, tiap tim membagi
topiknya untuk membuat pembagian tugas di antara anggota tim. Tiap
siswa memilih topik kecil yang mencakup satu aspek dari topik tim.
Langkah ke-5:
Persiapan Topik Kecil. Setelah para siswa membagi topik tim mereka
menjadi topik-topik kecil, mereka akan bekerja secara individual.
Langkah ke-6:
Presentasi Topik Kecil. Setelah para siswa menyelesaikan kerja
individual mereka, mereka mempresentasikan topik kecil mereka kepada
teman satu timnya. Presentasi topik kecil di dalam tim haruslah bersifat
formal. Yaitu tiap anggota tim diberikan waktu khusus, dan berdiri ketika
mempresentasikan topik kecilnya.



28

Langkah ke-7:
Persiapan Presentasi Tim. Para siswa didorong untuk memadukan semua
topik kecil dalam presentasi tim.
Langkah ke-8:
Presentasi Tim. Selama waktu presentasinya, tim memegang kendali
kelas. Semua anggota tim bertanggung jawab pada bagaimana waktu,
ruang, dan bahan-bahan yang ada di kelas digunakan selama presentasi
mereka; mereka sangat dianjurkan untuk menggunakan sepenuhnya
fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. Dalam presentasi mereka tim boleh
saja memasukkan sebuah periode tanya-jawab dan/atau waktu untuk
memberikan komentar dan umpan balik.
Langkah ke-9:
Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada tiga tingkatan: (1) pada saat presentasi
tim dievaluasi oleh kelas; (2) kontribusi individual terhadap usaha tim
dievaluasi oleh teman satu tim; (3) pengulangan kembali materi atau
presentasi topik kecil oleh tiap siswa dievaluasi oleh sesama siswa.

Pada saat proses pembelajaran, tim yang sukses akan dianggap sebagai model

bagi tim lain. Sukses yang dimaksud adalah yang pertama, dalam tim siswa

bisa membagi topik kecil dan dilaksanakan secara individu dengan baik. Rasa

menghargai dan penyampaian ide-ide dilaksanakan secara aktif pada saat

presentasi topik kecil sehingga mencapai kesepakatan untuk dapat

dipresentasikan dengan baik di depan kelas dan adanya umpan balik di

periode tanya jawab dengan tim yang lain. Guru akan memberikan

pengarahan yang berguna bagi tim lainnya dalam penggunaan model

pembelajaran co-op co-op berikutnya.

5. Model Pembelajaran Group Resume

Biasanya resume menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh individu.

Melalui model ini peserta didik akan lebih saling mengenal serta resume

harus mencakup informasi yang “menjual” kelompok. Zaini dalam Lestari

(2008: 5) memaparkan bahwa teknik resume secara khusus menggambarkan

sebuah prestasi, kecakapan, dan pencapaian individual. Sedangkan resume
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kelompok (group resume) merupakan cara yang menyenangkan untuk

membantu siswa lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim

dari sebuah kelompok yang para anggotanya telah mengenal satu sama lain.

Kegiatan belajar dengan resume menjadi menarik untuk dilakukan dalam

kelompok dengan tujuan membentuk siswa menjadi lebih akrab atau

melakukan team building (kerjasama kelompok) yang anggotanya sudah

saling mengenal sebelumnya. Kegiatan ini akan lebih efektif jika resume itu

berkaitan dengan materi yang sedang guru ajarkan.Data resume dapat berupa:

latar belakang pendidikan, kursus yang diikuti, pemahaman tentang mapel

yang dikuasai, pengalaman kerja, ketrampilan, hobi, dan bakat. Langkah-

langkahnya antara lain:

a. kegiatan awal

1) Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa

2) Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai

pelajaran

3) Melakukan tes penjajakan (pre-tes) dan mengidentifikasi keadaan

siswa

4) Mengingatkan pelajaran yang telah diterima dan mengaitkan pada

pelajaran baru

5) Penjelasan singkat tentang tujuan dan proses pembelajaran yang

akan dijalani siswa

b. kegiatan inti

1) Bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 5 – 6

anggota
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2) Terangkan kepada siswa bahwa kelas mereka itu dipenuhi oleh

individu-individu yang penuh bakat dan pengalaman

3) Sarankan bahwa salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi dan

menunjukkan kelebihan yang dimiliki di kelas adalah dengan

membuat resume kelompok

4) Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan resume

mereka dan catat keseluruhan potensi yang dimiliki oleh keseluruhan

kelompok.

5) Berikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan review dan

penilaian pada resume yang dipresentasikan di depan kelas

6) Pendidik memberikan penilaian dan penajaman pemahaman pada

resume yang dipresentasikan

c. kegiatan akhir

1) Memberikan penegasan dan menyimpulkan materi belajar

2) Memberikan post tes untuk mengetahui hasil pembelajaran

3) Memberikan tugas mandiri untuk mendalami materi ajar

4) Menanamkan nilai-nilai dan pesan-pesan positif bagi siswa

5) Melakukan relaksasi bersama untuk menjernihkan daya pikir

6) Mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam dan hamdalah

6. IPS Terpadu

IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang tanggung jawab

utamanya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan
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pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi

dalam kehidupan masyarakat baik di tempat lokal, nasional, maupun global.

Dufty dalam Maryani (2011: 10) menggunakan dan mengartikan IPS sebagai

proses belajar untuk hidup bersama.

IPS sebagai suatu pelajaran diberikan di jenjang sekolah yaitu SD, SMP, dan

SMA. Di tingkat SMP diberikan secara terintegrasi namun dalam standar isi

masih tampak adanya materi yang terpisah-pisah (separatid). Walaupun

demikian tema besar IPS masih tetap sama yaitu dinamika kehidupan

masyarakat dalam dimensi ruang dan waktu. Misinya pun sama di setiap

jenjang pendidikan yaitu meningkatkan dan mengembangkan (a) kompetensi

intelektual atau akademik berupa wawasan luas, cerdas, kreatif, dan kritis; (b)

kompetensi personal dalam bentuk mengembangkan rasa tanggung jawab,

disiplin, dan kepribadian unggul lainnya, (c) kompetensi sosial dalam bentuk

kerjasama, menghargai hukum, norma dan nilai sosial yang berlaku dalam

masyarakat, memiliki toleransi dan empati sehingga dapat menghargai

kehidupan multikultur, serta (d) kompetensi vokasional dalam bentuk

mengembangkan keterampilan-keterampilan hidup yang sesuai dengan

sumber daya lingkungan di sekitar atau potensi daerah. Pada hakekatnya

pelajaran IPS di sekolah merupakan sebuah pelajaran yang menarik untuk

dikaji karena menyangkut kehidupan di sekitar siswa.

IPS pada dasarnya memiliki sifat keterpaduan (integrated) dari ilmu-ilmu

sosial yang dikemas untuk tujuan pendidikan dan disesuaikan dengan

psikologi perkembangan peserta didik. Materi-materi IPS diorganisir
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berdasarkan pengalaman, minat dan kebutuhan peserta didik, serta

disesuaikan dengan lingkungan. Tujuannya agar pengalaman dan

pengetahuan peserta didik semakin berkembang secara psikomotor atau

kinestetis semakin terampil, mampu mengaplikasikan nilai dan norma yang

berlaku dalam masyarakat, mampu berpartisipasi secara aktif dalam

masyarakat dan pada akhirnya dapat menjadi warga negara yang baik sesuai

dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara.

Program pengembangan IPS menurut Merorella, Beal, dan Balick dalam

Maryani (2011: 11) adalah membangun dimensi kompetensi reflektif dan

penuh perhatian sebagai warga negara yang diistilahkan dengan head, hand

and heart. Head (kepala) artinya berfikir, peserta didik mampu

mengembangkan pengetahuan, memahami, dan menysun setiap konsep,

peristiwa dan fakta secara rasional, sistematis, reflektif, dan akhirnya mampu

menyusun hipotesis (dugaan sementara), menguji, dan mampu memecahkan

masalah serta mengambil keputusan dengan tepat dan cermat. Hand (tangan)

yang berarti mempunyai kompetensi, cerdas, atau terampil termasuk di

dalamnya keterampilan sosial, keterampilan melakukan penelitian, dan

keterampilan ruang atau beradaptasi dengan setiap lingkungan. Heart (hati)

mempunyai makna memiliki nurani, tanggungjawab, perhatian, mampu

membedakan yang baik dengan yang salah, yang hak dan yang bukan hak.

7. Konsep Diri

Konsep diri diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang

merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional
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aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri merupakan salah satu

aspek yang cukup penting bagi individu dalam berperilaku. Calhaoun dan

Socella dalam Ghufron (2010: 13) mendefinisikan konsep diri sebagai

gambaran mental diri seseorang. Hal ini dapat diartikan bahwa mental diri

yang baik berarti memiliki konsep diri yang baik juga berdasarkan teori

tersebut. Lebih spesifik lagi Hurlock dalam Ghufron (2010: 13) mengatakan

bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri

yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional

aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Tidak hanya penilaian diri menurut

pribadi, Burn dalam Ghufron (2010: 13) mendefinisikan konsep diri sendiri

secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri,

pendapat tentang gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang

hal-hal yang dicapai.

Konsep diri adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri.

Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif dan konsep diri

komponen afektif. Komponen kognitif disebut self image dan komponen

afektif disebut self esteem. Komponen kognitif adalah pengetahuan individu

tentang dirinya mencakup pengetahuan “siapa saya” yang akan memberikan

gambaran tentang diri saya. Gambaran ini disebut citra diri. Sementara itu,

komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang

akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri

individu. Jadi, dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat

diartikan bahwa konsep diri adalah apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh

seseorang mengenai dirinya sendiri.
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Gambaran diri berkembang dalam dua tahap. Pertama, kita

menginternalisasikan sikap orang lain terhadap diri kita. Kedua, kita

menginternalisasikan norma masyarakat, dengan kata lain, konsep diri adalah

ciptaan sosial dan hasil belajar dari interaksi dengan orang lain. Hurlock

dalam Ghufron (2010: 16) membagi konsep diri berdasarkan

perkembangannya menjadi konsep diri primer dan konsep diri sekunder.

Konsep diri primer adalah konsep diri yang terbentuk berdasarkan

pengalaman anak di rumah, berhubungan dengan anggota keluarga yang lain

seperti orang tua dan saudara. Konsep diri sekunder adalah konsep diri yang

terbentuk oleh lingkungan luar rumah, seperti teman sebaya atau teman

bermain. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa konsep diri tidak

berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan adanya interaksi

dengan individu yang lain khususnya dengan lingkungan sosial.

Calhoun dan Acocella dalam Ghufron (2010: 17) mengatakan konsep diri
terdiri dari tiga dimensi atau aspek:
a. pengetahuan

Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya. Individu
di dalam benaknya terdapat satu daftar yang menggambarkan dirinya,
kelengkapan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan,
suku, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Pengetahuan tentang diri juga
berasal dari kelompok sosial yang diidentifikasi oleh individu tersebut.
Julukan ini juga dapat berganti setiap saat sepanjang individu
mengidentifikasi diri terhadap suatu kelompok tertentu, maka kelompok
tersebut memberikan informasi lain yang dimasukkan ke dalam potret
dari mental individu.

b. harapan
Individu juga mempunyai aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya
menjadi apa di masa depan. Pendeknya, individu mempunyai harapan
bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat
berbeda pada masing-masing individu.

c. penilaian
Di dalam penilaian, individu berkedudukan sebagai penilai tentang
dirinya sendiri. Hasil penilaian tersebut disebut harga diri. Semakin tidak
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sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga
diri seseorang.

Pujijogjanti dalam Ghufron (2010: 18) mengatakan ada tiga peranan penting
dari konsep diri sebagai penentu perilaku:
a. konsep diri berperan dalam mempertahankan keselarasan batin. Pada

dasarnya individu selalu mempertahankan keseimbangan dalam
kehidupan batinnya. Bila timbul perasaan, pikiran, dan persepsi yang
tidak seimbang atau bahkan saling berlawanan, maka akan terjadi iklim
psikologi yang tidak menyenangkan sehingga akan mengubah perilaku.

b. keseluruhan sikap dan pandangan individu terhadap diri berpengaruh
besar terhadap pengalamannya. Setiap individu akan memberikan
penafsiran yang berbeda terhadap sesuatu yang dihadapi.

c. konsep diri adalah penentu pengharapan individu. Jadi pengharapan
adalah inti dari konsep diri. Konsep diri merupakan seperangkat harapan
dan penilaian perilaku yang menunjuk pada harapan tersebut. Sikap dan
pandangan negatif terhadap kemampuan diri menyebabkan individu
menetapkan titik harapan yang rendah. Titik tolak yang rendah
menyebabkan individu tidak mempunyai motivasi yang tinggi.

Berdasarkan ketiga peranan konsep diri tersebut dapat diartikan bahwa

konsep diri selain berperan sebagai pengharapan juga berperan sebagai sikap

terhadap diri sendiri dan penyeimbang batin bagi individu. Calhoun dan

Acocella dalam Ghufron (2010: 19), membagi konsep diri menjadi dua, yaitu

konsep diri yang positif dan negatif. Ciri konsep diri yang positif adalah yakin

terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi masalah, merasa

sejajar dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar bahwa tiap

orang mempunyai keragaman perasaan, hasrat, dan perilaku yang tidak

disetujui oleh masyarakat serta mampu mengembangkan diri karena sanggup

mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk dan berupaya untuk

mengubahnya. Sementara itu, ciri konsep diri yang negatif adalah peka

terhadap kritik, responsif terhadap pujian, punya sikap hiperkritis, cenderung

merasa tidak disukai orang lain, dan pesimistis terhadap kompetisi.
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B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Ardiyanti (2010) Penggunaan Lembar
Kerja Siswa Berbasis
Lingkungan Untuk
Meningkatkan Life Skill
Siswa Kelas VI SD
Negeri Pahawang
Kecamatan Punduh
Pidada

Penggunaan LKS berbasis
lingkungan oleh guru yang
mengajar kelas VI SD
Negeri Pahawang
Kecamatan Punduh Pidada
Tahun Ajaran 2010/2011
dapat meningkatkan life
skill siswa. Persentase life
skill siswa saat observasi
awal sebesar 55%
sedangkan peningkatan
persentase life skill siswa
meningkat dari siklus I
(68,85%) ke siklus II
(76%) sebesar 7,15% dan
6% dari siklus II ke siklus
III (82%).

2 Hanni Pratiwi
(2013)

Pengaruh Penerapan
Model Kooperatif Tipe
Co-op Co-op dalam
Pembelajaran
Matematika Untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Pemahaman Konsep
Siswa SMP

Kemampuan pemahaman
konsep siswa yang
pembelajarannya
menggunakan model
kooperatif tipe co-op co-
op lebih baik dari pada
siswa yang mendapat
pembelajaran matematika
secara konvensional dan
sebagian besar siswa
memberikan sikap dan
respon yang positif
terhadap penerapan model
kooperatif tipe co-op co-
op.

3 Desi Ayuna (2013) Peningkatan Aktivitas
dan Hasil Belajar Siswa
Melalui Group Resume
Pada Mata Pelajaran
IPS Kelas VA SDN 2
Metro Utara

Aktivitas belajar siswa
pada mata pelajaran IPS
kelas VA SDN 2 Metro
Utara dapat ditingkatkan
melalui model
Cooperative Learning tipe
Group Resume. Hal ini
sesuai dengan peningkatan
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Tabel 2 Lanjutan
persentase rata-rata
aktivitas siswa pada tiap
siklus, yaitu 66,72% pada
siklus I, menjadi 71,25%
pada siklus II, dan
meningkat lagi menjadi
79,53% pada siklus III.

4 Ria Widyastuti
(2011)

Pengaruh Penguasaan
Konsep Diri Terhadap
Tingkat Penyesuaian Diri
Siswa Dalam
Lingkungan Belajar Pada
Siswa Kelas X SMA
Negeri 10 Bandar
Lampung Tahun Ajaran
2010/2011

Ada pengaruh signifikan
antara penguasaan konsep
diri terhadap tingkat
penyesuaian diri siswa
dalam lingkungan belajar
pada siswa kelas X,
dimana konsep diri
mempengaruhi tingkat
penyesuaian diri siswa
dalam lingkungan belajar
pada siswa kelas X SMA
Negeri 10 Bandar
Lampung Tahun Ajaran
2010/2011.

C. Kerangka Pikir

1. Perbedaan Life Skills antara Siswa yang Pembelajarannya
Menggunakan Model Pembelajaran Co-op Co-op dan Group Resume.

Life skills membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan

belajar (learning how to learn), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang

tidak tepat (learning how to unlearn), menyadari dan mensyukuri potensi diri

untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema

kehidupan, dan memecahkan secara kreatif. Bahan belajar adalah alat untuk

mengembangkan life skills yang akan digunakan peserta didik menghadapai

kehidupan nyata.

Ciri pembelajaran life skills menurut Depdiknas dalam Anwar (2006: 21)
adalah:
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a. terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar;
b. terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama;
c. terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar,

usaha mandiri, usaha bersama;
d. terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional,

akademik, manajerial, kewirausahaan;
e. terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan

benar, menghasilkan produk bermutu;
f. terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli;
g. terjadi proses penilaian kompetisi, dan;
h. terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha

bersama.

Apabila dihubungkan dengan siswa, life skills dalam lingkup pendidikan

formal tingkat SMP ditujukan pada penguasaan kecakapan personal dan

sosial. Ciri pembelajaran life skills di atas dapat terlaksana dengan baik jika

menggunakan model pembelajaran, karena dalam model pembelajaran

diterapkannya proses penyadaran belajar bersama, seperti siswa kan saling

bertukar pikiran dan memberikan ide terhadap teman kelompok atau teman

satu kelas yang juga menjadikan terjadi interaksi saling belajar dan ahli, dan

guru akan memberikan penilaian kompetisi berdasar pada proses

pembelajaran.

Model pembelajaran co-op co-op merupakan model pembelajaran untuk

melatih dan mengembangkan life skills agar peserta didik dapat

berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Kelebihan model pembelajaran

co-op co-op adalah dengan anggota kelompok yang heterogen, siswa akan

belajar untuk menyesuaikan diri dan bekerjasama seperti dalam membagi

tugas individu yang kemudian dipresentasikan di antara teman-teman satu

kelompoknya. Melalui berdiskusi siswa akan belajar untuk menghargai

pendapat orang lain dan tidak sungkan untuk menyampaikan pendapatnya.
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Siswa juga akan ditingkatkan kemampuan komunikasinya baik itu secara

tulisan dalam membuat hasil diskusi dan secara lisan pada saat penyampaian

ide-ide dan presentasi. Kendala dalam model pembelajaran ini adalah alokasi

waktu yang kurang pada setiap pertemuan pembelajaran sedangkan waktu

yang dibutuhkan sangat banyak.

Model pembelajaran co-op co-op lebih menekankan pada teori psikologi

humanistik dimana sesuai dengan pendapat Habermas yang juga terdapat

pada tujuan model pembelajaran co-op co-op bahwa siswa tidak dipaksa

untuk belajar melainkan dibiarkan untuk belajar dan berani bertanggung

jawab atas keputusan-keputusannya sendiri. Hal ini dapat dilihat saat siswa

menyeleksi sendiri topik tim, memilih sendiri topik untuk kelompoknya,

membagi topik kecil sebagai tugas individu dan kelompok bisa

mempertanggung jawabkannya hasil diskusinya pada saat presentasi di depan

kelas.

Berbeda dengan model pembelajaran co-op co-op, model pembelajaran group

resume membagi kelompok dengan siswa memilih kelompoknya sendiri.

Kelebihan model pembelajaran group resume adalah siswa akan lebih

mengenal tentang latar belakang teman satu kelompok dan antar kelompok,

mereka juga akan didorong untuk dapat mengidentifikasi dan menunjukkan

apa saja kelebihan yang dimiliki untuk dapat menjual kelompok.  Siswa juga

akan ditingkatkan kemampuan dalam menyampaikan ide-ide untuk dapat

memberikan penajaman pemahaman resume kelompoknya, selain itu juga

siswa akan ditingkatkan kemampuan komunikasi baik itu secara lisan
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maupun tulisan. Kendala dalam model pembelajaran ini juga alokasi waktu

yang kurang.

Model pembelajaran group resume sesuai dengan sudut pandang teori belajar

psikologi humanistik memiliki tujuan utama yaitu para pendidik adalah

membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu

masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia

yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam

diri mereka.

Menurut para pendidik aliran humanistis penyusunan dan penyajian materi

pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa, Dalyono (2012:

43). Hal ini berarti teori belajar humanistik memahami perilaku belajar dari

sudut pandang pelakunya yaitu siswa. Berdasarkan hal tersebut, diduga ada

perbedaan life skills antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran co-op co-op dan group resume.

2. Perbedaan Life Skills Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model
Pembelajaran Co-op Co-op Lebih Tinggi dibandingkan Siswa yang
Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Group Resume
bagi Siswa yang Memiliki Konsep Diri Tinggi

Konsep diri diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang

merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional

aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri merupakan salah satu

aspek yang cukup penting bagi individu dalam berperilaku. Calhaoun dan

Socella dalam Ghufron (2010: 13) mendefinisikan konsep diri sebagai

gambaran mental diri seseorang. Hal ini dapat diartikan bahwa mental diri
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yang baik berarti memiliki konsep diri yang baik juga. Burns dalam Ghufron

(2010: 13) menyatakan bahwa konsep diri akan mempengaruhi cara individu

dalam bertingkah laku di tengah masyarakat. Hal ini berarti konsep diri yang

baik akan membuat siswa memiliki kepercayaan diri dan lebih aktif dalam

pembelajaran di kelas.

Penerapan model pembelajaran co-op co-op untuk meningkatkan pemahaman

siswa tentang diri mereka dan dunia, dan selanjutnya memberikan mereka

kesempatan untuk saling berbagi pemahaman baru itu dengan teman-teman

sekelasnya dimana siswa dapat melatih kemampuan berfikir secara individual

dan berdiskusi secara tim dibandingkan model pembelajaran group resume

siswa berdasar kepada pengalaman dan pemahaman materi dimana kelebihan

yang dimiliki kelas dari resume kelompok sehingga life skills siswa dalam

berpikir rasional kurang optimal.

Hubungannya dengan model pembelajaran co-op co-op apabila konsep diri

siswa yang tinggi di dalam mengikuti mata pelajaran ini maka mental,

kepercayaan diri dan cara bersosialisasi yang baik terhadap teman

sekelompok nya akan semakin lebih baik karena konsep diri dapat

mengfungsikan dan mengoptimalkan perilaku peserta didik ke arah yang

lebih positif. Konsep diri juga tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi

berkembang dengan adanya interaksi dengan individu yang lain khususnya

dengan lingkungan sosial.

Di dalam model pembelajaran group resume, meskipun siswa memiliki

konsep diri tinggi, tapi karena pembagian kelompoknya secara homogen
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sehingga siswa kurang ditingkatkan kemampuan sosialnya sepert dalam

berinteraksi, mereka tidak perlu menyesuaikan diri lagi karena satu kelompok

dengan teman yang memang sudah akrab. Selain itu juga pada saat

menyampaikan ide atau memecahkan masalah, resume yang didiskusikan

bersama-sama tanpa adanya tugas individu menyebabkan anggota kelompok

kurang aktif dan lebih mengandalkan pada anggota kelompok yang dirasa

mampu untuk mengambil keputusan dan presentasi di depan kelas.

Berdasarkan hal tersebut, diduga ada perbedaan life skills siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran co-op co-op lebih tinggi

dibandingkan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran group resume bagi siswa yang memiliki konsep diri tinggi.

3. Perbedaan Life Skills Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model
Pembelajaran Co-op Co-op Lebih Rendah dibandingkan dengan Siswa
yang Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Group
Resume bagi Siswa yang Memiliki Konsep Diri Rendah.

Calhoun dan Acocella dalam Ghufron (2010: 19), membagi konsep diri

menjadi dua, yaitu konsep diri yang positif dan negatif. Ciri konsep diri yang

positif adalah yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi

masalah, merasa sejajar dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu,

sadar bahwa tiap orang mempunyai keragaman perasaan, hasrat, dan perilaku

yang tidak disetujui oleh masyarakat serta mampu mengembangkan diri

karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk dan

berupaya untuk mengubahnya. Sementara itu, ciri konsep diri yang negatif

adalah peka terhadap kritik, responsif terhadap pujian, punya sikap
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hiperkritis, cenderung merasa tidak disukai orang lain, dan pesimistis

terhadap kompetisi.

Pada penerapan model pembelajaran co-op co-op, menekankan semua siswa

wajib untuk berfikir sesuai topik dan tampil berbicara, tapi jika siswa

memiliki perasaan cenderung tidak disukai orang lain, malu untuk berbicara

di hadapan orang banyak,  maka akan sulit untuk siswa dapat tampil bicara.

Bagi siswa yang mempunyai konsep diri rendah dalam memerankan model

pembelajaran co-op co-op akan merasa perlu menyiapkan mental yang lebih

berani, karena pada penerapan model pembelajaran ini siswa dituntut

berbicara di dalam presentasi individual maupun secara tim, sehingga ketika

berada di depan kelas, siswa tersebut dapat berbicara tanpa rasa takut dan

malu. Selain itu juga siswa harus aktif dalam proses pembelajaran seperti

dalam menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya, menyampaikan ide-

ide, memecahkan masalah dan berinteraksi dengan orang lain.

Berbeda dengan model pembelajaran group resume, dimana lebih mekankan

pada pembelajaran kelompok yang menuntut siswa dapat menjelaskan

tentang dirinya di dalam kelompok tapi presentasi hanya dilakukan pada saat

di depan kelas. Zaini dalam Lestari (2008: 5) memaparkan bahwa teknik

resume secara khusus menggambarkan sebuah prestasi, kecakapan, dan

pencapaian individual. Sedangkan resume kelompok (group resume)

merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu siswa lebih mengenal

atau melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para

anggotanya telah mengenal satu sama lain. Meskipun siswa tersebut memiliki
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konsep diri yang rendah, tapi karena anggota kelompoknya merupakan teman

yang mereka pilih sendiri, sehingga ada perasaan “berani” untuk dapat ikut

berbicara dalam diskusi.

Siswa yang memiliki konsep diri rendah tidak begitu sulit untuk mengikuti

model pembelajaran group resume karena dalam mengutarkan dirinya yang

dirasa tidak begitu membanggakan, siswa akan dibantu oleh teman

sekelompoknya, begitu juga pada saat presentasi di depan kelas mengenai

kelebihan kelompoknya sehingga rasa percaya diri yang kurang akan tertutupi

dengan bantuan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, diduga ada perbedaan

life skills siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran co-

op co-op lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran group resume bagi siswa yang memiliki

konsep diri rendah.

4. Terdapat Interaksi Antara Model Pembelajaran Co-op Co-op dan Group
Resume dengan Konsep Diri Terhadap Life Skills pada Mata Pelajaran
IPS Terpadu.

Pada tingkat SMP, kecakapan hidup yang perlu ditingkatkan kepada siswa

adalah kecakapan personal dan kecakapan sosial. Guru tidak hanya

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus membangun

pengetahuan dalam pikirannya. Menurut Nurulhayati dalam Rusman (2011:

203) pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan

partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam

sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan anggota

lainnya. Beberapa pembelajaran kooperatif yang diadaptasikan pada mata
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pelajaran untuk dapat meningkatkan life skills siswa adalah model

pembelajaran co-op co-op dan model pembelajaran group resume.

Kegiatan model pembelajaran yang aktif dan interaktif dapat terjadi jika

siswa itu memiliki mental yang baik, sehingga siswa harus memiliki konsep

diri yang baik juga. Seperti yang didefinisikan Calhaoun dan Socella dalam

Ghufron (2010: 13) bahwa konsep diri sebagai gambaran mental diri

seseorang. Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap

perilaku individu, yaitu individu akan bertingkah laku sesuai dengan konsep

diri yang dimiliki, Rahmat dalam Ghufron (2010: 13). Pernyataan tersebut

didukung oleh Burns dalam Ghufron (2010: 13) menyatakan bahwa konsep

diri akan mempengaruhi cara individu dalam bertingkah laku ditengah

masyarakat. Hal ini berarti konsep diri yang baik akan membuat siswa

memiliki kepercayaan diri dan lebih aktif dalam pembelajaran di kelas.

Jika pada model pembelajaran co-op co-op, diduga siswa yang memiliki

konsep diri tinggi dalam pembelajaran IPS Terpadu life skills-nya lebih baik

dibandingkan siswa yang memiliki konsep diri rendah, dan jika pada model

pembelajaran group resume siswa yang memiliki konsep diri rendah life

skills-nya lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif

tipe co-op co-op, maka terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif

dan konsep diri.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Hurlock dalam Ghufron (2010: 16) yang

membagi konsep diri berdasarkan perkembangannya menjadi konsep diri

primer dan konsep diri sekunder. Konsep diri primer adalah konsep diri yang
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terbentuk berdasarkan pengalaman anak di rumah, berhubungan dengan

anggota keluarga yang lain seperti orang tua dan saudara. Konsep diri

sekunder adalah konsep diri yang terbentuk oleh lingkungan luar rumah,

seperti teman sebaya atau teman bermain. Dari uraian tersebut dapat diartikan

bahwa konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang

dengan adanya interaksi dengan individu yang lain khususnya dengan

lingkungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, diduga terdapat interaksi antara

model pembelajaran co-op co-op dan group resume dengan konsep diri

terhadap life skills pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Gambar 2: Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif dan
Konsep Diri terhadap Life Skills Siswa Kelas VII SMP
Negeri 2 Candipuro, Lampung Selatan Tahun Pelajaran
2014/2015.

D. Hipotesis

1. Ada perbedaan life skills siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Co-op Co-op dengan siswa yang menggunakan model

pembelajaran Group Resume pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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2. Ada perbedaan life skills siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Co-op Co-op lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang

pembelajarannya mengggunakan model pembelajaran Group Resume bagi

siswa yang memiliki konsep diri tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Ada perbedaan life skills siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Co-op Co-op lebih rendah  dibandingkan dengan siswa yang

pembelajarannya mengggunakan model pembelajaran Group Resume bagi

siswa yang memiliki konsep diri rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran Co-op Co-op dan Group Resume

dengan konsep diri terhadap life skills.


