
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif  

Model dimaknakan sebagai objek atau konsep yang digunakan untuk 

merepresentasikan suatu hal. Sedangkan pembelajaran adalah usaha dari 

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pelajaran dalam tutorial 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum, dan lain-lain (Trianto, 

2010:21-22) 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa 

yang berbeda latar belakangnya. Menurut Lie (2003: 12) pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning adalah sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur dengan guru bertindak sebagai fasilitator. 
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Lebih lanjut, Suherman (2009: 260) pembelajaran kooperatif mencakup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja dalam sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dengan teman dalam satu 

kelompok kecil untuk memecahkan masalah serta menyelesaikan tugas-tugas 

yang terstruktur demi mencapai tujuan bersama. Menurut Nurulhayati (dalam 

Rusman 2010:203) Dalam sistem pembelajaran yang kooperatif siswa belajar 

bekerja sama dengan anggota lainnya dalam model ini siswa memiliki dua 

tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu 

sesama anggota kelompok untuk belajar. Siswa belajar bersama dalam sebuah 

kelompok kecil dan mereka dapat melakukannya seorang diri. Selain itu 

menurut Lie (2003: 31) pada model pembelajaran kooperatif harus 

menerapkan lima unsur yaitu: (1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung 

jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi antar anggota, (5) 

evaluasi proses kelompok. Jika kelima unsur tersebut dilaksanakan dengan 

baik, maka akan tercipta suasana kerja kelompok yang maksimal. 

 

Didalam kelas kooperatif siswa belajar bersama-sama dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang heterogen, 

kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain membantu . tujuan 

dari pembentukan tersebut adalah untuk memberi kesempatan pada semua 

siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan 
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belajar. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat 

bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar 

aktif, memberi penjelasan dengan teman sekelompok dengan baik, berdiskusi 

dan sebagainya. Agar terlaksana dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan 

yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama 

bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu diantara 

teman sekelompok untuk mencapai ketuntasan belajar (Trianto, 2010:56). 

 

B. Pembelajaran Kooperatif Group Investigation  

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah tipe group investigation 

(GI). Model ini dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Dalam 

perkembangannya model ini diperluas dan dipertajam oleh Sharan. Berbeda 

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

dipelajari maupun bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif GI ini guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen. 

Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan menyelidikan 

yang mendalam atas topik yang dipilih itu. Selanjutnya menyiapkan dan 

mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas (Trianto, 2010:79). Hal 

ini selaras dengan pendapat Nurhadi (2004 dalam Azizah 2012:14) para guru 

yang menggunakan model GI umumnya membagi kelas menjadi lima hingga 

enam siswa dengan karakteristik yang heterogen atau kesamaan minat dan 

kesenangan berteman dan kedudukan guru dalam model pembelajaran ini 
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berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses yang terjadi dalam 

kelompok (membantu siswa rencana, melaksanakan, mengelola kelompok) 

 

Menurut Sharan , dkk (1984 dalam Trianto 2010:80-81) membagi langkah-

langkah pelaksanaan model investigasi kelompok meliputi 6 fase yaitu : 

1. Memilih topik 

Siswa memilih subtopik yang ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa 

diorganisasikan menjadi dua sampai enam anggota tiap kelompok, 

komposisi kelompok hendaknya heterogen secara akademis maupun 

etnis. 

2. Perencanaan kooperatif 

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan 

khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap 

pertama. 

3. Implementasi 

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam 

tahap kedua. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

menawarkan bantuan bila diperlukan. 

4. Analisis dan Sintesis 

Siswa menganalisis dan menyintesis informasi yang diperoleh pada 

tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas 

dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk 

dipresentasikan kepada seluruh kelas. 
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5. Presentasi hasil Akhir 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikan dengan 

cara yang menarik kepada seluruh kelas, presentasi dikoordinasi oleh 

guru. 

6. Evaluasi 

Siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja 

kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa 

penilaian individual atau kelompok. 

 

GI adalah sebuah media pengorganisasian yang efektif untuk mendorong dan 

membimbing keterlibatan siswa dalam belajar. Dengan berkomunikasi secara 

bebas dan kooperatif dalam merencanakan dan melaksanakan topic 

penyelidikan yang mereka pilih, mereka dapat lebih aktif dibandingkan 

mereka secara individu. Hasil akhir dari kerja kelompok mencerminkan 

kontribusi masing-masing anggota, tetapi secara intelektual lebih bervariasi 

daripada hasil kerja yang dilakukan secara individual oleh para siswa yang 

sama (Sharan, 1990:17). Secara umun perencanaan pengorganisasian kelas 

dengan menggunakan teknik kooperatif GI adalah kelompok dibentuk oleh 

siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap kelompok bebas 

memilih sub topik dari keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang akan 

diajarkan, dan kemudian membuat atau menghasilkan laporan kelompok. 

Interaksi dan komunikasi yang bersifat kooperatif di antara siswa dalam satu 

kelas dapat dicapai dengan baik, jika pembelajaran dilakukan lewat 

kelompok-kelompok belajar kecil. 
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Menurut Joyce (dalam Setiawan, 2009:15) GI mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan model lainnya yaitu: (1) siswa menjadi 

mandiri dalam mencari informasi tentang materi yang akan dipelajari (2) 

siswa mempunyai jiwa kooperatif yang tinggi (3) siswa memiliki kemahiran 

dalam berkomunikasi dengan intelektual pembelajaran dalam mensintesis 

dan menganalisis (4) meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi. 

Sedangkan kelemahan model GI menurut Trianto (2009:78)  merupakan 

model pembelajaran yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan dalam 

pembelajaran kooperatif. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran GI  juga membutuhkan waktu yang lama. 

 

C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu. Aktivitas sangat diperlukan dalam proses belajar agar 

kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri (Hamalik, 2004:171). Melalui aktivitas, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Seseorang dikatakan aktif 

belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan 

belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dan 

mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses belajarnya. Dengan 

melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, maka siswa 

mampu mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasikan materi yang 

telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas belajar maka akan 
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meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004:12). 

 

Belajar bukanlah hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi. 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pengalaman belajar siswa harus 

dapat mendorong agar siswa beraktivitas melakukan sesuatu. Aktivitas tidak 

dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas 

yang bersifat psikis seperti aktivitas mental (Sanjaya, 2009:170). Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau 

hanya pasif. Peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah, 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pengajaran (Rohani, 2004:6). 

 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa 

sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah 

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk berbeda. Atau siswa akan bertanya, 

mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Dalam berbuat 

siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, 

diagram, intisari dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi 

partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik 

(Slameto, 2003: 36). Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan serangkaian dari proses 

kegiatan pembelajaran untuk menunjang prestasi belajar. 
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Aktivitas tidak dapat terjadi begitu saja. Ada enam aspek penyebab terjadinya 

keaktifan siswa yaitu; (1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan 

pembelajaran; (2) Tekanan pada aspek afektif dalam kegiatan; (3) Partisipasi 

siswa dalam pembelajaran, terutama yang berbentuk interaksi antar siswa; (4) 

Kekompakan kelas sebagai kelompok belajar; (5) Kebebasan belajar yang 

diberikan kepada siswa dan kesempatan untuk berbuat serta mengambil 

keputusan penting dalam pembelajaran; (6) Pemberian waktu untuk 

menaggulangi masalah pribadi siswa, baik berhubungan maupun tidak 

berhubungan dengan pembelajaran (Mc. Keadlie dalam Yamin, 2007:77). 

 

Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004:9) terdapat macam-macam kegiatan 

peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa sebagai 

berikut: 

1. Visual activities, membaca,memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,musik, 

pidato dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket, 

menyalin dan sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik,peta, diagram, pola 

dan sebagainya. 

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani 

tenang, gugup dan sebagainya. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu 

dan pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat diupayakan. 
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Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif. 

 

D. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses 

belajar (Dimyati dan Mujiono, 2002: 3). Berakhirnya suatu proses 

pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil belajar.  

 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. 

Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses pembelajaran 

antara guru dan siswa. Hasil belajar yang bisa diperoleh siswa setelah 

pembelajaran dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelek, 

keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Kelima hasil belajar tersebut 

merupakan kapabilitas siswa. 

 Kapabilitas siswa tersebut berupa: 

1.   Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Pemilihan informasi 

verbal memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan. 



 19 

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak, 

konsep konkret dan definisi, dan prinsip. 

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan akti-

vitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5.  Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan    

 penilaian terhadap obyek tersebut (Dimyati dan Mujiono, 2002: 10). 

Anderson, dkk (2000: 67-68), Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai 

hirarki atau tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis perilaku yaitu: 

1) Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 

2) Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

    dipelajari. 

3) Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4) Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 

5) Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu. 

6) Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

 

 

Untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dipergunakan tes hasil 

belajar. Terdapat beberapa tes yang dilakukan guru, diantaranya: uji blok, 

ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan 
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tes akhir semester. Hasil dari tes tersebut berupa nilai-nilai yang pada 

akhirnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran 

yang terjadi. Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang telah 

diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar.  Hasil 

belajar setiap siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. 

Bahan mentah hasil belajar terwujud dalam lembar-lembar jawaban soal 

ulangan atau ujian dan yang berwujud karya atau benda.  Semua hasil belajar 

tersebut merupakan bahan yang berharga bagi guru dan siswa.  

Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk melakukan 

perbaikan tindak mengajar atau evaluasi.  Bagi siswa, hasil belajar tersebut 

berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. 

 

 


