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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A.   Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu siswa dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. Siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep 

yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. 

Maka pendekatan kontruktivisme dalam pelajaran yang biasa terdapat yaitu 

dilakukan melalui pembelajaran cooperative (Depdiknas, 2002:124).  

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya (Trianto, 2007: 41). 

Pembelajaran kooperatif juga merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 
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bersama.  Hal ini berarti pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

didasari oleh falsafah homo socius yang menekankan bahwa manusia adalah 

makhluk sosial (Djamarah dan Zain, 1996 : 63).  Dalam hal ini kegiatan belajar 

mengajar siswa dalam kelas kooperatif  adalah belajar bersama dalam kelompok 

kecil.  Setiap kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan akademik 

yang beragam.  Dalam penerapan pembelajaran kooperatif ini siswa akan belajar 

dalam kelompok kecil, saling membantu untuk memahami suatu pelajaran, 

memeriksa dan memperbaiki jawaban serta kegiatan lainnya dengan tujuan 

mencapai hasil belajar maksimal.   

Model cooperative adalah pembelajaran yang melibatkan unsur siswa itu sendiri 

atau menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented) 

sehingga siswa dapat berinteraksi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit 

dan setiap anggota saling memunculkan pemecahan masalah dengan selektif 

dalam masing-masing kelompok, selain itu siswa juga saling mangajar sesama 

siswa lainnya. Dan dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling 

membelajarkan memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan 

potensi siswa secara maksimal. Jadi dalam pembalajaran cooperative siswa 

berperan ganda sebagai siswa ataupun sebagai guru.Sedangkan peran guru dalam 

pembelajaran kooperatif terlihat jelas sebagai fasilitator, moderator, organisator 

dan mediator . 

Sharan (dalam Isjoni, 2010:23) menyebutkan bahwa siswa yang belajar 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif akan memiliki motivasi yang 
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tinggi karena didorong dan didukung dari rekan sebaya. Jadi, siswa tidak lagi 

memperoleh pengetahuan itu hanya dari guru, dengan belajar kelompok seorang 

teman haruslah memberikan kesempatan kepada teman lainnya untuk 

mengemukakan pendapatnya dengan cara mengharagi pendapat orang saling 

mengoreksi kesalahan, dan saling membetulkan satu sama lainnya. Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa akan terlatih untuk mendengar pendapat-pendapat 

orang lain dan merangkum pendapat-pendapat tersebut dalam bentuk tulisan. 

Tugas–tugas orang lain akan memacu siswa untuk bekerja sama, saling 

membantu dalam mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang dimiliki. Ada tiga tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif, yaitu: 

a.  Prestasi akademik 

Pembelajaran kooperatif sangat menguntungkan baik bagi siswa 

berkemampuan tinggi maupun rendah. Khususnya bagi siswa berkemampuan 

tinggi, secara akademik akan mendapat keuntungan karena pengetahuan 

semakin mendalam. 

b.  Penerimaan terhadap keanekaragaman 

     Heterogen yang ditonjolkan dalam pemilihan anggota kelompok akan 

mengarahkan siswa untuk mengakui dan menerima perbedaan yang ada antara 

dirinya dan orang lain. 

c.  Pengembangan keterampilan sosial 
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Pembelajaran kooperatif bertujuan mengarahkan kepada keterampilan-

keterampilan kerjasama sebagai suatu tim agar tercapai hasil belajar yang 

maksimal.  

Untuk mencapai hasil yang maksimal, terdapat lima unsur model Cooperative  

yang harus diterapkan (Roger dan David dalam Lie, 2004:57) yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif 

  Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa sehingga setiap kelompok harus menyelesaikan 

tugasnya sendiri dan saling bekerja sama dalam kelompok. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Seorang guru dalam pembelajaran cooperative perlu membuat tugas 

sedemikian rupa agar setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk 

belajar dan mengembangkan keterampilan mereka masing-masing sebagai 

sumbang saran dalam kelompok untuk mencapai kesuksesan bersama. 

3. Tatap muka  

Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi, sehingga mengenal dan menerima satu sama lain dalam kegiatan 

tatap muka dan interaksi antar pribadi. 

4. Komunikasi antar anggota 

  Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan keterampilan 

berkomunikasi. 
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5. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok agar selanjutnya bisa bekerja sama 

secara efektif. 

Ibrahim (dalam Trianto 2007 : 49) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

dilakukan melalui enam langkah/fase, seperti yang terlihat dalam tabel 1. 

Tabel 1. Enam fase dalam model pembelajaran kooperatif 

Langkah/Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

    Menyampaikan tujuan dan   

    memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar 

Fase 2 

    Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

lewat bahan bacaan 

Fase 3 

    Mengorganisasikan siswa  

    dalam kelompok- 

    kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

cara membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok belajar agar 

melakukan transisi secara efisien 

Fase 4 

    Membimbing kelompok  

    bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka 

Fase 5 

    Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari/masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

    Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

dan kelompok 
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Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilan-

keterampilan kerjasama dan kolaborasi, dan juga keterampilan-keterampilan 

Tanya-jawab (Ibrahim dalam Trianto, 2007 : 45).Selanjutnya Ahmadi (2005 : 63) 

menuliskankan bahwa : 

Keunggulan kooperatif adalah: (1) Melatih keterampilan intelektual, (2) 

Siswa terlibat secara langsung, (3) Saling tukar menukar informasi, (4) 

Melatih komunikasi dan keterampilan kerjasama.  Kelemahan metode 

kooperatif (1) Latar belakang pengetahuan kematangan harus sama, (2) 

Menyita waktu lama, (3) Tergantung dengan kesiapan guru dalam 

menyiapkan diskusi, (4) Menuntut kesanggupan guru untuk mengontrol 

secara teliti keterlibatan siswa. 

 

B. Model Pembelajaran Think Pair Share 

 

Model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran ini berbasis pembelajaran diskusi kelas.  TPS dikembangkan 

oleh Frank Lyman dan rekan-rekannya dari Universitas Maryland. TPS memiliki 

prosedur yang secara ekplisit dapat memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berpikir, menjawab, saling membantu satu sama lain.Melalui cara seperti ini 

diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan dan saling 

bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara koooperatif. 

 

Priyatno (2007, dalam Wena 2009:189) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki 

aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajar siswa yang 
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kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa kurang pandai dapat belajar dalam 

suasana yang menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan 

memotivasinya. Siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap pasif setelah 

menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa berpartisipasi secara aktif 

agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya.  

TPS  merupakan salah satu tipe dalam pembelajaran cooperative, yang dapat 

digunakan sebagai alternatif  bagi guru untuk mengajarbiologi. Dalam TPS 

memiliki keistimewaan, yaitu siswa selain bisa mengembangkan kemampuan 

individunya sendiri, juga bisa mengembangkan kemampuan kelompoknya.  

TPS dapat mengoptimalisasikan partisipasi siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Waktu berpikir akan 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan jawaban. Jawaban yang 

dikemukakan juga telah dipikirkan dan didistribusikan.Siswa akan lebih berani 

mengambil resiko dan mengemukakan jawabannya didepan kelas karena mereka 

telah mencoba dengan pasangannya (Lyman dalam Lie, 2004:45). 

Selain itu menurut  Nurhadi dan Senduk, (2004 : 67)TPS juga memiliki 

keunggulan dibanding dengan metode tanya jawab, karena TPS mengedepankan 

aspek berfikir secara mandiri, tanggung jawab terhadap kelompok, kerjasama 

dengan kelompok kecil, dan dapat menghidupkan suasana kelas. 

Tahapan-tahapan proses pembelajaran dalam TPS dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 
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1. Thinking (berfikir) 

 Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yang berkaitan dengan materi 

yang baru dipelajari, kemudian memberi kesempatan kepada seluruh siswa 

untuk memikirkan jawabannya secara mandiri dalam 1 menit; 

2. Pairing (berpasangan) 

 Jawaban yang telah difikirkan secara mandiri, kemudian disampaikan kepada 

pasangannya masing-masing (teman sebangkunya).  Pada tahap ini, siswa 

dapat menuangkan idenya, menambahkan gagasan, dan berbagi jawaban 

dengan pasangan.  Tahap ini berlangsung dalam 4 menit; 

3. Sharing (berbagi) 

 Guru membimbing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara 

bergantian.  Sampai sekitar seperempat kelompok menyampaikan pendapat.  

Pada tahap ini seluruh kelompok dapat mendengarkan pendapat yang akan 

disampaikan oleh perwakilan tiap kelompok.  Kelompok yang menyampaikan 

pendapatnya harus bertanggung jawab atas jawaban dan pendapat yang 

disampaikan.  Pada akhir diskusi guru memberi tambahan materi yang belum 

terungkapkan oleh kelompok diskusi. (Nurhadi dan Senduk ,2004 : 67) 

C .  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).  



18 
 

Selain itu hasil belajar merupakan bukti adanya proses belajar- mengajar antara 

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

dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, 

dan siasat kognitif.  Gagne (dalam Dimyati dan Mujiono, 2002:  10) 

menyatakankelima 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. 

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 aktivitas 

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. 
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Sedangkan berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2002: 

23-28) aspek kognitif  dari hasil belajar terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai 

berikut : 

1. Mengingat (Remember), mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari 

dan tersimpan dalam ingatan. 

2. Memahami (Understand), mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

hal yang dipelajari. 

3.    Mengaplikasikan (Apply), mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah  untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Menganalisis (Analyze), mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke 

dalam  bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 

baik. 

5. Evaluasi (Evaluat)e, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Kreasi (Create), mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru. 

 

D. Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman (dalam Anwar, 2011:11) aktivitas belajar diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya.  

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

(Slameto, 2003:36). 

Adapun manfaat dari aktivitas belajar dalam proses pembelajaran menurut 

Hamalik (2003:91) adalah: 

 Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

 Berbuat sendiri dan akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

 Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

 Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individu. 

 Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar demokrasi, kekeluargaan, 

musyawarah, dan mufakat. 

 Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, guru 

dengan orang tua, siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa. 

 Pembelajaran dan belajar di laksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis. 

 Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

 

 

 

 


