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II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A.   Kajian Pustaka 

 
1.    Belajar  

 
Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia.  Melalui 

belajar manusia melakukan kegiatan-kegiatan sehingga perilakunya 

berubah.  Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.   

 
Menurut Sardiman (2004: 20), “Belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya.”  

Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, harga 

diri, minat, watak, dan penyesuaian diri.  Sedangkan Gagne (dalam 

Slameto, 2003:  13) bahwa: 

 “1. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku; 

2. Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 
keterampilan yang diperoleh dari instruksi.” 
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Sedangkan Slameto (2003:  2) mengemukakan bahwa: 

     ”Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya.” 

 
 

 Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hamalik (2008: 36) bahwa 

”Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman.  (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing).” 

 
Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu 

yang belajar.  Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan 

melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, 

penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek 

atau pribadi seseorang (Nasution, 1995: 35).  Menurut Slameto (2003:  

2), “Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.”  

 
Dari uraian beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 

dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan secara sadar dalam hal tingkah laku ataupun pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungannya yang bersifat menetap.   
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2.    Pembelajaran Kooperatif 

 
Paradigma baru pendidikan telah mengubah tradisi pembelajaran yang 

selama ini terjadi.  Pembelajaran yang dulu terfokus pada guru, sekarang 

diarahkan untuk lebih terfokus pada aktivitas siswa.  Sebagai dampak 

perubahan paradigma pendidikan, guru perlu menyusun dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan beberapa pola 

pemikiran diantaranya siswa membangun pengetahuan secara aktif, 

pengembangan kompetensi siswa dan adanya interaksi antarsiswa 

maupun antara siswa dengan guru.  Salah satu sistem pengajaran yang 

menerapkan pola pemikiran tersebut adalah pembelajaran kooperatif.  

Dalam pembelajaran ini guru bertindak sebagai fasilitator.  Pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menempatkan siswa pada 

kelompok-kelompok kecil dalam belajar, sebagaimana diungkapkan 

Nurhadi (2004:  112) bahwa:  

     ”Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang 
terfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja 
sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 
belajar.  Pembentukan kelompok-kelompok kecil ini diharapkan 
dapat membantu siswa dalam belajar melalui kerja sama 
antaranggota kelompok.” 

 
 
Hal ini didukung oleh Lie (2004:  12) yang mengatakan bahwa, 

”Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur.” 
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Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerja sama, yakni kerja sama antar siswa dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran (Johnson dan Johnson 

dalam Ismail, 2002: 12).  Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah 

ditentukan, dalam hal ini sebagaian besar aktivitas pembelajaran berpusat 

pada siswa yakni mempelajari materi pelajaran dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah (tugas).  Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar mengajar. 

 
Model pembelajaran koopertif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok.  Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan secara 

asal-asalan.  Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif 

dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan 

efektif.  

 
Roger dan David Johnson dalam Lie (2002: 30) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.  Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan.  Kelima unsur tersebut yaitu : 1). Saling 

ketergantungan  positif, 2) tanggung jawab perseorangan, 3) tatap muka, 

4) komunikasi antar anggota, 5) evaluasi proses kelompok.  
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Untuk memenuhi kelima unsur tersebut harus dibutuhkan proses yang 

melibatkan niat dan kiat para anggota kelompok.  Para peserta didik 

harus mempunyai niat untuk bekerja sama dengan yang lainnya dalam 

kegiatan belajar kelompok yang akan saling menguntungkan.  Selain niat, 

peserta didik juga harus menguasai kiat-kiat berinteraksi dan bekerja 

sama dengan orang lain.  Salah satu cara untuk mengembangkan niat dan 

kerja sama antar peserta didik dalam model pembelajaran kooperatif 

adalah melalui pengelolaan kelas. Ada dua hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif, 

yakni pengelompokan semangat kerja sama dan penataan ruang kelas.  

 
Selain unsur-unsur yang harus dipenuhi, dalam prakteknya pembelajaran 

kooperatif terdiri dari beberapa langkah/fase.  Langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif dijelaskan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 2.1.  Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Langkah/fase Kegiatan Guru 

a.  fase 1 

Menyampaikan informasi 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa 

b.  fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa lewat bacaan atau penjelasan 

c.  fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana cara membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok belajar agar 

melakukan transisi secara efisien 
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d.  fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

e.  fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah 

dipelajari/masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

f.  fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya atau hasil belajar individu 

maupun kelompok 

Sumber: Ibrahim dalam Trianto (2000:  48) 

 
Pembelajaran kooperatif akan berhasil apabila unsur-unsur dan fase-fase 

dijalankan dengan semestinya.  Beberapa keuntungan pembelajaran 

kooperatif dijelaskan oleh Nurhadi (2004:  116) sebagai berikut: 

                 ”a.   Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 
                         b.  Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap,  

keterampilan, informasi, prilaju sosial, dan pandangan-
pandangan. 

                  c.  Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan berbagai 
perspektif. 

                  d.  Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 
dirasa lebih baik.” 

 
 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

bersama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama dalam memecahkan suatu masalah guna mencapai 

tujuan bersama. 
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3. Numbered Heads Together (NHT) 

 
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang 

telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini 

sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 

mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. 

 
Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen  dalam Ibrahim (2000: 28) dengan melibatkan para siswa dalam 

menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

 
Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu : 

1. Hasil belajar akademik stuktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik. 
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2.   Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang 

mempunyai berbagai latar belakang. 

3.   Pengembangan keterampilan sosial 

Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

 
Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, 

bekerja dalam kelompok dan sebagainya.Penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Kagen dalam Ibrahim (2000: 

29), dengan tiga langkah yaitu : 

a)      Pembentukan kelompok; 

b)      Diskusi masalah; 

c)      Tukar jawaban antar kelompok 

 
Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh  

Lundgren dalam Ibrahim (2000: 18), antara lain adalah : 

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2. Memperbaiki kehadiran 

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5. Konflik antara pribadi berkurang 

6. Pemahaman yang lebih mendalam 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 
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8. Hasil belajar lebih tinggi 

 
Menurut Lie (2004:  35) NHT  adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mulai banyak digunakan.  Teknik ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.  Selain itu, teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.  

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia anak didik.  

 
Nurhadi, dkk (2004:  119) mengklasifikasikan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT sebagai salah satu metode struktural.  Metode struktural 

menekankan pada struktur – struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola-pola interaksi siswa.  Struktur-struktur ini 

menghendaki agar para siswa bekerja sama saling bergantung dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kooperatif.  Ada struktur yang memiliki 

tujuan umum untuk meningkatkan penguasaan isi akademik dan ada pula 

struktur yang tujuannya untuk mengajarkan keterampilan sosial.  NHT 

adalah salah satu struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

keterampilan sosial. 

 
Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dalam Nurhadi, dkk (2004:  121) adalah: 

“1.  Penomoran (Numbering) 
Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok atau tim 
yang beranggotakan tiga hingga lima orang dan member mereka 
nomor sehingga tiap siswa dalam kelompok memiliki nomor 
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yang berbeda.  Pengelompokkan siswa hendaknya heterogen.  
Keheterogenan kelompok mencakup jenis kelamin, ras, agama 
(kalau mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, sedang, rendah), 
dan sebagainya. 

 2.   Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 
Guru mengajukan pertanyaan kepada para siswa.  Pertanyaan 
dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat 
umum. 

 3.   Berpikir Bersama (Heads Together)  
Para siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 
meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut. 

 4.   Pemberian Jawaban (Answering) 
Guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok 
dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 
jawaban untuk seluruh kelas.” 

 
Berkaitan dengan pemberian nomor, Slavin (1994) mengatakan bahwa 

dalam pembelajaran dengan teknik NHT (Numbered Heads Together), tiap 

anggota kelompok memperoleh nomor dan tiap anggota tahu bahwa hanya 

satu murid yang dipanggil untuk mempresentasikan jawaban.  Diskusi 

yang seru adalah usaha siswa untuk berbagi informasi sehingga tiap 

anggota mengetahui jawabannya.  Itulah cara mereka memperoleh poin 

tanpa memperdulikan nomor berapa yang dipanggil.  Lebih lanjut Slavin 

mengatakan bahwa NHT adalah dasar variasi kelompok.  Hal yang 

menarik adalah bahwa hanya satu orang yang akan mempresentasikan 

jawaban tanpa diberitahu sebelumnya.  Penunjukan siswa dengan nomor 

juga menjadi hal yang menarik NHT adalah salah satu metode yang sangat 

baik untuk menyatukan kemampuan individu dalam diskusi kelompok.  

 
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tipe 

NHT adalah tipe pembelajaran yang membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa dan setiap kelompok mempunyai 
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tingkat kemampuan yang beragam, ada yang pintar, sedang, dan ada pula 

yang tingkat kemampuannya kurang. Kemudian setiap anggota kelompok 

diberikan tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal dalam 

kelompoknya dan diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa 

merasa takut salah. Oleh karena itu tidak tampak lagi mana siswa yang 

unggul karena semuanya berbaur dalam satu kelompok dan 

sama-sama bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut. 

 
4. Think Pair Share (TPS) 

 
 Pembelajaran tipe TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman di Universitas Maryland. Menurut 

Nurhadi (2004:  23):  

“Think Pair Share (TPS) merupakan struktur pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, agar tercipta 

suatu pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan 

akademik dan keterampilan siswa. Think Pair Share (TPS) memiliki 

prosedur yang ditetapkan untuk memberi waktu yang lebih banyak 

kepada siswa dalam berpikir, menjawab dan saling membantu satu 

sama lain. TPS dapat dilaksanakan di berbagai kalangan siswa.” 

 
 
Prinsip kerja dari TPS adalah sebagai berikut : 

1. Saling ketergantungan positif 

    Para siswa mampu belajar dari pasangan masing-masing 

2. Tanggung-Jawab individu 

    Setiap siswa bertanggung jawab pada gagasannya karena akan 

dipaparkan pada pasangannya dan pada seluruh kelas.  
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3. Kesempatan yang sama bagi tiap siswa 

    Masing-masing siswa mempunyai suatu kesempatan sama untuk berbagi 

(mengemukakan pendapat) dengan pasangannya dan pada seluruh 

kelas.  

4. Interaksi bersama 

    Siswa aktif dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan 

sehingga menciptakan interaksi tingkat tinggi. 

 

Model pembelajaran tipe TPS mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

kecil yang berjumlah dua orang atau berpasangan.  Menurut Lie (2004 : 

46),  

“Pembelajaran dengan jumlah kelompok yang berpasangan memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  Kelebihan kelompok berpasangan yaitu:  

1) meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran,  
2) cocok untuk tugas sederhana,  
3) lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota  

kelompok,  
4) interaksi lebih mudah,  
5) kelompok lebih mudah dan cepat dibentuk.   
 
Sedangkan kekurangan kelompok berpasangan yaitu: 

1) banyaknya kelompok yang melapor dan perlu dimonitor,  

2) lebih sedikit ide yang muncul,  

3) jika terjadi perselisihan, tidak ada penengah.” 

 
 

Tahapan yang dilakukan dalam menggunakan model pembelajaran tipe 

TPS pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1.  Thinking (berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan suatu permasalahan 

yang berhubungan dengan materi pelajaran, kemudian siswa diminta 

untuk memikirkan pertanyaan atau permasalahan secara mandiri. 



 
 

24

2.  Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk 

mendiskusikan hasil pemikiran atau gagasannya.  Interaksi selama 

periode ini diharapkan siswa dapat berbagi jawaban atau berbagi ide 

dengan pasangannya untuk kemudian didiskusikan. 

3.  Sharing (berbagi)  

Pada tahap ini, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan 

seluruh kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan.  Ini efektif 

dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dan 

dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapat 

kesempatan untuk melaporkan hasil kelompoknya. 

 
5.    Pembelajaran Konvensional 

 
Seorang guru dituntut untuk menguasai berbagai model pembelajaran, 

dimana melalui model pembelajaran yang digunakannya akan dapat 

memberikan nilai tambah bagi anak didiknya. Selanjutnya yang tidak 

kalah pentingnya dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar yang 

optimal atau maksimal. 

 
Hamalik (2008:  11) menyatakan bahwa pengajaran konvensional 

menitikberatkan pada perkembangan intelektual melalui cara belajar 

ingatan mengenai hal-hal yang telah dibaca dan tugas-tugas yang telah 

dikerjakan.  Pengetahuan yang telah diperoleh langsung dapat 

ditransferkan ke dalam situasi kehidupan.  Perencanaan belajar dan 



 
 

25

perkembangan aspek-aspek keterampilan, sosial, sikap, dan apresiasi 

kurang mendapat perhatian.   

 
Selanjutnya menurut Roestiyah N.K., pembelajaran konvensional yang 

dimaksud adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru. 

Bahwa, pembelajaran konvensional (tradisional) pada umumnya memiliki 

kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada 

pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, mengutamakan 

hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. 

 
Metode mengajar yang lebih banyak digunakan guru dalam pembelajaran 

konvensional adalah metode ekspositori.  Metode ekspositori ini sama 

dengan cara mengajar yang biasa (tradisional) kita pakai pada pengajaran 

matematika.  Kegiatan selanjutnya guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya, kemudian memberi soal-soal latihan, dan siswa disuruh 

mengerjakannya.  Jadi kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan 

siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan guru. 

 
Guru biasanya mengajar dengan berpedoman pada buku teks atau Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dengan mengutamakan metode ceramah dan kadang-

kadang tanya jawab. Tes atau evaluasi yang bersifat sumatif dengan 

maksud untuk mengetahui perkembangan jarang dilakukan.  Siswa harus 

mengikuti cara belajar yang dipilih oleh guru, dengan patuh mempelajari 

urutan yang ditetapkan guru, dan kurang sekali mendapat kesempatan 

untuk menyatakan pendapat. 
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Penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan 

strategi atau metode ceramah dan/atau drill dengan mengikuti urutan 

materi dalam kurikulum secara ketat.  Guru berasumsi bahwa keberhasilan 

program pembelajaran dilihat dari ketuntasannya menyampaikan seluruh 

materi yag ada dalam kurikulum.  Penekanan aktivitas belajar lebih banyak 

pada buku teks dan kemampuan mengungkapkan kembali isi buku teks 

tersebut.  Jadi, pembelajaran konvensional kurang menekankan pada 

pemberian keterampilan proses. 

 
Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan pembelajaran matematika secara biasa atau pembelajaran 

konvensional adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang selama ini 

kebanyakan dilakukan oleh guru dimana guru mengajar secara klasikal 

yang di dalamnya aktivitas guru mendominasi kelas dengan metode 

ekspositori, dan siswa hanya menerima saja apa-apa yang disampaikan 

oleh guru, begitupun aktivitas siswa untuk menyampaikan pendapat sangat 

kurang, sehingga siswa menjadi pasif dalam belajar, dan belajar siswa 

kurang bermakna karena lebih banyak hafalan. 

 
Burrowes  menyampaikan bahwa: 

      “Pembelajaran konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa 
memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk merefleksi 
materi-materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan 
pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi 
kehidupan nyata. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran 
konvensional memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) pembelajaran berpusat 
pada guru, (2) terjadi passive learning, (3) interaksi di antara siswa 
kurang, (4) tidak ada kelompok-kelompok kooperatif, dan (5) 
penilaian bersifat sporadis.”  
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Menurut Brooks & Brooks, penyelenggaraan pembelajaran konvensional 

lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan 

pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai proses “meniru” dan siswa 

dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah 

dipelajari melalui kuis atau tes terstandar. 

 
Berdasarkan definisi atau ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran 

konvensional merupakan sebuah praktik yang mekanistik dan diredusir 

menjadi pemberian informasi. Dalam kondisi ini, guru memainkan peran 

yang sangat penting karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan 

ke orang yang belajar.  Dalam model ini, peran guru adalah menyiapkan 

dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa. Sedangkan 

peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan aktivitas-

aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan. 

 
Perbedaan kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar 

konvensional dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 2.2.  Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dengan Pembelajaran 
Konvensional  

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional 

Adanya saling ketergantungan 

positif, saling membantu, dan 

saling memberikan motivasi 

sehingga ada interaksi promotif.  

Guru sering membiarkan adanya 

siswa yang mendominasi kelompok 

atau menggantungkan diri pada 

kelompok. 

 

Adanya akuntabilitas individual 

yang mengukur penguasaan materi 

pelajaran tiap anggota kelompok, 

Akuntabilitas individual sering 

diabaikan sehingga tugas-tugas 

sering diborong olaeh salah 
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dan kelompok diberi umpan balik 

tentang hasil belajar para 

anggotanya sehingga dapat saling 

mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan siapa 

yang dapat memberikan bantuan. 

seorang anggota kelompok 

sedangkan anggota kelompok 

lainnya hanya “mendompleng” 

keberhasilan “pemborong”. 

Kelompok belajar heterogen, baik 

dalam kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras, etnik, dan sebagainya 

sehingga dapat saling mengetahui 

siapa yang memerlukan bantuan 

dan siapa yang memberikan 

bantuan. 

Kelompok belajar biasanya 

homogen. 

Pimpinan kelompok dipilih secara 

demokratis atau bergilir untuk 

memberikan pengalaman 

memimpin bagi para anggota 

kelompok. 

Pemimpin kelompok sering 

ditentukan oleh guru atau 

kelompok dibiarkan untuk memilih 

pemimpinnya dengan cara masing-

masing. 

Keterampilan sosial yang 

diperlukan dalam kerja gotong 

royong seperti kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi, 

mempercayai orang lain, dan 

mengelola konflik secara langsung 

diajarkan. 

Keterampilan sosial sering tidak 

secara langsung diajarkan. 

Pada saat belajar kooperatif sedang 

berlangsung guru terus melakukan 

pemantauan melalui observasi dan 

melakukan intervensi jika terjadi 

masalah dalam kerja sama antar 

anggota kelompok. 

Pemantauan melalui observasi dan 

intervensi sering tidak dilakukan 

oleh guru pada saat belajar 

kelompok sedang berlangsung.  

Guru memperhatikan secara proses Guru sering tidak memperhatikan 
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kelompok yang terjadi dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

prosses kelompok yang terjadi 

dalam kelompok-kelompok belajar.  

Penekanan tidak hanya pada 

penyelesaian tugas tetapi juga 

hubungan interpersonal (hubungan 

antar pribadi yang saling 

menghargai). 

Penekanan sering hanya pada 

penyelesaian tugas. 

          Sumber: Killen dalam Trianto (1996:  43) 
 
 

6.  Kemampuan Awal Matematika 

 
Dalam proses belajar, untuk memahami hal-hal baru orang memerlukan 

modal berupa kemampuan yang telah melekat padanya dan yang terkait 

dengan hal baru yang akan dipelajari tersebut.  Setiap individu mempunyai 

kemampuan belajar yang berlainan.  Kemampuan yang telah melekat pada 

seseorang dan yang terkait dengan hal baru yang akan dipelajari 

selanjutnya disebut kemampuan awal.  Kemampuan awal ini 

menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru.  Kemampuan awal matematika siswa sebagai 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya merupakan 

pengetahuan yang memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan 

matematikanya pada tingkatan yang lebih tinggi. 

 
Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh 

siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan.  Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Ali (1984:  54) yang mengemukakan bahwa: 
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“Seseorang dapat memiliki kemampuan (hasil belajar) yang baik 
bila sebelumnya telah menguasai kemampuan yang mendahuluinya 
pada bidang yang sama.  Kemampuan awal siswa sebelum memulai 
mempelajari suatu bahan membawa pengaruh terhadap hasil belajar 
yang akan dicapai.” 
 
 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia memulai 

dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat diketahui apakah 

siswa telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran dan mengetahui sejauh mana siswa telah 

mengetahui materi apa yang akan di sajikan.  Dengan mengetahui hal 

tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran dengan lebih baik.  

 
Abdul Gafur (dalam Suryosubroto, 2002:  31) menyatakan bahwa: 

“Kemampuan awal siswa adalah penetahuan dan keterampilan 
yang relevan termasuk latar belakang karakteristik yang dimiliki 
siswa pada saat akan mulai mengikuti suatu program pengajaran.  
Untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan awal siswa 
teknik yang dapat dilakukan yaitu: 
1. Menggunakan catatan atau dokumen seperti rapor. 
2. Menggunakan tes prasyarat. 
3. Mengadakan komunikasi individual. 
4. Menyampaikan angket.” 

 
 

Kemampuan awal siswa dapat diukur melalui tes awal, interview atau 

cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-

pertanyaan secara acak dengan distribusi perwakilan siswa yang 

representatif. 

 
7.  Hasil Belajar 

 
Ciri bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku.  Perubahan yang terjadi tersebut disebut dengan 
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hasil belajar.  Hal ini seperti diungkapkan  Hamalik (2001:  154) bahwa 

”Hasil belajar siswa tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku 

pada siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.” 

 
Hasil belajar merupakan hal penting dalam pembelajaran.  Bagi siswa, 

hasil belajar merupakan buah dari kerja keras selama proses pembelajaran 

sedangkan bagi guru hasil belajar mencerminkan keberhasilan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan.  Hal ini didukung oleh Dimyati (2002:  

3) yang mengatakan: 

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 
tindak mengajar.  Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 
proses evaluasi hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar 
merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.” 

 
 

Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa diadakan penilaian.  

Penilaian dapat diadakan setiap saat selama kegiatan berlangsung, dapat 

juga diadakan setelah siswa menyelesaikan suatu program pembelajaran 

dalam waktu tertentu.  Alat yang biasa digunakan untuk menilai hasil 

belajar dalam aspek kognitif adalah tes.  Hal ini disebabkan tes lebih 

mudah dibuat dan lebih praktis dalam pemakaiannya dibandingkan alat 

non tes. 

 
Tes yang dilakukan sebagai bentuk hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan siswa.  Menurut Sudijono (2005:  30) 

penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur 

perkembangan/kemajuan siswa antara lain: 
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1. Tes seleksi (ujian saringan) 
2. Tes awal (pre test) 
3. Tes akhir (post test) 
4. Tes diagnostik 
5. Tes formatif 
6. Tes sumatif  

 
 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes formatif yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk (mencapai 

hasil belajar sesuai dengan tujuan pengajaran) setelah mengikuti 

pembelajaran. 

 
B.  Kerangka Pikir 

 
 Penelitian tentang efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari kemampuan awal 

ini merupakan penelitian yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat.  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal.  Sedangkan hasil belajar 

matematika sebagai variabel terikat.  

 
Setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik.  Hasil  belajar ini diperoleh melalui pembelajaran yang direncanakan 

oleh guru.  Dalam penelitian ini, pembelajaran yang digunakan guru adalah 

model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran konvensional.  

Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang ditandai dengan guru 

lebih banyak menyampaikan informasi, sedangkan siswa sebagai penerima 

informasi yang pasif.  Dalam pembelajaran ini guru lebih banyak 

menerangkan konsep-konsep.  Tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu 
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bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada proses pembelajaran ini 

siswa lebih banyak mendengarkan.  Sedangkan pembelajaran kooperatif  lebih 

mendorong siswa untuk dapat berfikir dan melakukan sesuatu dengan aktif 

secara bersama.  Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat, sehingga hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran kooperatif 

akan lebih baik dari hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran 

konvensional.   

 
Pembelajaran kooperatif  banyak memberikan kesempatan kepada siswa agar 

dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar 

mengajar.  Hal ini akan mendorong siswa dengan kemampuan awal tinggi 

untuk dapat lebih berfikir, lebih menggali informasi yang dimiliki, dan 

mengungkapkan pendapat dari hasil pemikirannya tanpa adanya keterpaksaan 

dan kejenuhan karena harus berkonsentrasi mendengarkan penjelasan guru.  

Setiap siswa saling bekerja sama menyelesaikan masalah belajar.  Dengan 

demikian siswa dengan kemampuan awal tinggi pada pembelajaran kooperatif 

akan lebih nyaman dalam belajar dan cenderung memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kemampuan awal tinggi pada 

pembelajaran konvensional.  Hal ini disebabkan tidak adanya kesempatan 

pada siswa dengan pembelajaran konvensional untuk dapat mengembangkan 

diri  karena terpusatnya kegiatan belajar pada guru. 

 
Pada pembelajaran kooperatif, setiap siswa dapat berinteraksi dengan siswa 

lainnya.  Pada pembelajaran ini terjadi komunikasi banyak arah baik antara 



 
 

34

siswa-siswa maupun siswa-guru.  Adanya interaksi akan membantu siswa 

memperoleh banyak pengalaman dalam memecahkan masalah.  Keadaan 

inilah yang menjadikan siswa antusias dalam belajar.  Belajar dengan 

berkelompok, berfikir bersama, kesempatan mengungkapkan pendapat yang 

menjadikan kegiatan belajar lebih nyaman.  Hal-hal tersebut yang 

menyebabkan siswa dengan kemampuan awal rendah memiliki dorongan 

untuk belajar dengan lebih baik, bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar 

dengan hasil belajar yang lebih baik dari hasil belajar siswa dengan 

kemampuan awal rendah pada pembelajaran konvensional yang belajar 

bengan cara yang monoton, tradisional, banyak hafalan, dan lebih 

menekankan kepada hasil belajar bukan proses belajarnya.  Bukan tidak 

mungkin bagi siswa dengan kemampuan awal rendah akan dapat memperolah 

hasil belajar yang sama dengan siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi 

pada pembelajaran kooperatif.   

 
Kemampuan awal matematika siswa memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan paengetahuan matematika pada tingkatan yang lebih tinggi, 

yang berarti bahwa kemampuan awal matematika siswa sebagai pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sebelumnya merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika.  Oleh karena itu, siswa yang memiliki 

kemampuan awal matematika tinggi akan dapat memperoleh hasil belajar 

matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

kemampuan awal rendah.  Ini terjadi untuk hasil belajar matematika siswa 

pada pembelajaran kooperatif dimana hasil belajar matematika siswa dengan 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari hasil belajar matematika siswa dengan 
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kemampuan awal rendah.  Demikian juga untuk siswa pada pembelajaran 

konvensional.  Hasil belajar matematika siswa yang kemampuan awalnya 

tinggi lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang kemampuan 

awalnya rendah.  Cara mengajar yang terpusat pada guru, motivasi siswa yang 

kurang, tidak adanya interaksi antar siswa dalam belajar, dan keadaan kelas 

yang tidak nyaman sangat berpengaruh terhadap kurangnya hasil belajar siswa 

pada pembalajaran konvensional. 

 
C.  Hipotesis 

 
Berdasarkan kerangka pikir dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif  

lebih baik dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran konvensional. 

2) Hasil belajar siswa yang kemampuan awalnya tinggi lebih baik dari hasil 

belajar siswa yang kemampuan awalnya rendah dalam pembelajaran 

kooperatif. 

3) Hasil belajar siswa yang kemampuan awalnya tinggi lebih baik dari hasil 

belajar siswa yang kemampuan awalnya rendah dalam pembelajaran 

konvensional. 

 


