
 

 

 

  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Belajar kooperatif (Cooperatif Learning) adalah metode  pembelajaran yang 

didesain untuk mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab siswa. 

Metode ini dirancang untuk mengurangi persaingan yang banyak ditemui di 

kelas dan cenderung mengarah pada pola “kalah dan menang” (Slavin dalam 

Anonim, 2009:1). Definisi di atas menjelaskan bahwa belajar kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antara 

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar 

kooperatif kontruktivisme. Hal ini terlihat pada salah satu teori Vigotsky 

yaitu penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran Vigotsky yakni 

fase mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada percakapan atau 

kerjasama antara individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi terserap 

dalam individu tersebut. Implikasi dari teori vigotsky dikehendakinya 

susunan kelas berbentuk kooperatif. Model Pembelajaran kooperatif sangat 

berbeda dengan model pengajaran langsung. Di samping model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik, model 
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pembelajaran kooperatif juga efektif untuk rnengembangkan keterampilan 

sosial siswa. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalarn 

membantu siswa memahami konsep konsep yang sulit. 

Di samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan baik pada siswa 

kelompok bawah maupun kelompok atas kerja bersama menyelesaikan tugas 

tugas akademik, siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa 

kelompok bawah, jadi memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, yang 

memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Dalam proses tutorial ini, siswa 

kelompok atas akan meningkat kemapuan akademiknya karena memberi 

pelayanan sebagai tutor rnembutuhkan pemikiran lebih dalam tentang 

hubungan ide-ide yang terdapat di dalam materi tertentu.  

 

Lebih lanjut (Dzaki, 2010:1) menjelaskan tujuan penting lain dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk rnengajarkan kepada siswa 

keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk 

dimiliki di dalam masyarakat di mana banyak kerja orang dewasa sebagian 

besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung sama lain dan di 

mana masyarakat secara budaya semakin beragam. Sementara itu, banyak 

anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. 

Situasi ini dibuktikan dengan begitu sering pertikaian kecil antara individu 

dapat mengakibatkan tindak kekerasan atau betapa sering orang menyatakan 

ketidakpuasan pada saat diminta untuk bekerja dalarn situasi kooperatif 
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2.2. Model Example Non Example 

Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam model 

pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang banyak digunakan adalah 

Model Examples Non Examples, dengan langkah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

2. Guru menempelkan gambar di papan tulis atau menayangkan melalui 

LCD  

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa 

gambar tersebut dicatat pada kertas 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai 

7. Kesimpulan  

 

Menurut Herdian, singkatnya model pembelajaran Examples Non Examples 

adalah: 

1. Persiapkan gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan 

kompetensi,  

2. Sajikan gambar ditempel atau pakai LCD,  

3. Dengan petunjuk guru siswa mencermati sajian,  

4. Diskusi kelompok tentang sajian gambar tadi,  

5. Presentasi hasil kelompok,  
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6. Bimbingan penyimpulan,  

7. Evaluasi dan 

8. Refleksi.  

Menurut Kiranawati Examples Non Examples adalah metode belajar yang 

menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus/gambar yang 

relevan dengan KD. 

Langkah-langkah: 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat LCD.  

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar.  

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa 

gambar tersebut dicatat pada kertas.  

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.  

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai.  

7. Kesimpulan.  

 

Kebaikan  model ini adalah Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.  

Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.  Sedangkan kekurangannya 

adalah, tidak semua materi dapat disajikan dlam bentuk gambar. Memakan 

waktu yang lama. 
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Examples Non Examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples dan 

non-examples dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk 

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Examples 

memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi 

yang sedang dibahas, sedangkan Non-Examples memberikan gambaran akan 

sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas 

(Hamzah, 2009:113). 

 

Examples Non Examples dianggap perlu dilakukan karena suatu definisi 

konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi 

definisinya daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa 

terhadap Examples dan Non-Examples diharapkan akan dapat mendorong 

siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 

 

Setiap Model pembelajaran memiliki beberapa keuntungan. Menurut Buehl 

(Depdikbud, 1999:219) mengemukakan keuntungan metode Examples Non 

Examples antara lain: 

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk  

pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. 

2. Siswa terlibat dalam satu proses penemuan, yang mendorong mereka 

untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman  dari 

examples dan non examples 
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3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik 

dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non examples yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu  

karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian examples. 

 

Model pembelajaran examples non examples dapat menarik minat belajar 

siswa karena guru menyajikan contoh-contoh berupa gambar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Namun, dalam menyajikan contoh-contoh 

tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan.  Ini diperkuat oleh pendapat 

Tennyson dan Pork (Slavin, 2002:59) yang menyarankan bahwa jika guru 

akan menyajikan contoh dari suatu konsep maka ada tiga hal yang seharusnya 

diperhatikan, yaitu: 

1. Urutkan contoh dari yang mudah ke yang sulit. 

2. Pilih contoh-contoh yang berbeda satu sama lain. 

3. Bandingkan dan bedakan contoh-contoh dan bukan contoh. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka menyiapkan pengalaman dengan contoh dan 

non-contoh akan membantu siswa untuk membangun makna yang kaya dan 

lebih mendalam dari sebuah konsep penting. Joyce dan Weil 

(Suratno,2009:9) telah memberikan kerangka konsep terkait strategi tindakan, 

yang menggunakan model Examples Non examples, sebagai berikut:   

1. Menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan non-contoh yang 

menjelaskan beberapa dari sebagian besar karakter atau atribut dari 

konsep baru. Menyajikan itu dalam satu waktu dan meminta siswa untuk 
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memikirkan perbedaan apa yang terdapat pada dua daftar tersebut. 

Selama siswa memikirkan tentang tiap examples dan non-examples 

tersebut, tanyakanlah pada mereka apa yang membuat kedua daftar itu 

berbeda. 

2. Menyiapkan examples dan non examples tambahan, mengenai konsep 

yang lebih spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang 

telah dibuatnya sehingga mampu memahami konsep yang baru. 

3. Meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk menggeneralisasikan 

konsep examples dan non-examples mereka. Setelah itu meminta tiap 

pasangan untuk menginformasikan di kelas untuk mendiskusikannya 

secara klasikal sehingga tiap siswa dapat memberikan umpan balik. 

4. Sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk mendeskripsikan 

konsep yang telah diperoleh dengan menggunakan karakter yang telah 

didapat dari examples dan non-examples. 

 

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan model examples non examples 

pada prinsipnya adalah  suatu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk menemukan konsep pelajarannya sendiri melalui 

kegiatan mendeskripsikan pemberian contoh dan bukan contoh terhadap 

materi yang sedang dipelajari. 

 

2.3. Keterampilan Berpikir Rasional 

Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat 

menghasilkan pengetahuan. Poespoprodjo dan Gilarso  berpendapat berpikir 
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adalah suatu kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah diperoleh 

melalui indra dan ditujukan untuk mencapai kebenaran (1985 dalam Rahayu 

2007:8). Vincent Ruggiero  (1999 dalam Rahayu, 2007:7) mengartikan 

berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau 

memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk 

memahami; berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian 

makna.  

 

Menurut Reason (dalam Sanjaya, 2008:228) berpikir (thinking) adalah proses 

mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) dan 

memahami (comprehending). Mengingat dan memahami lebih bersifat pasif 

dari pada kegiatan berpikir. Berpikir yang merupakan suatu proses mental 

memerlukan kemampuan mengingat dan memahami.Berpikir merupakan 

kapabilitas unik yang dimiliki manusia secara alami dan menjadi ciri 

pembeda manusia dari makhluk hidup lainnya. 

 

Definisi-definisi berpikir di atas membuat keberadaannya menjadi penting 

dalam dunia pendidikan terutama dalam proses pembelajaran. Sebagai 

fasilitator dalam proses pembelajaran, guru memiliki kemampuan untuk ikut 

andil dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Untuk melatih 

kemampuan berpikir siswa, seorang pendidik dapat melatih siswanya dengan 

cara menunjukkan cara berpikir melalui semua mata pelajaran. Memberikan 

contoh-contoh kasus cara berpikir yang baik, memberikan masalah yang 
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menuntut siswa berpikir, dan menerapkan keterampilan untuk mengambil 

keputusan. 

 

Costa ( dalam Arifin, 2000) menyatakan bahwa kegiatan berpikir yang 

dilakukan dalam proses, digunakan keterampilan berpikir dasar dan 

keterampilan berpikir kompleks (tinggi). Menurutnya, yang termasuk dalam 

keterampilan berpikir dasar meliputi kualifikasi, klasifikasi, hubungan 

variabel, transformasi, dan hubungan sebab akibat. Sedangkan keterampilan 

berpikir kompoleks meliputi problem solving, pengambilan keputusan, 

berpikir kritis, berfikir rasional, dan berpikir kreatif. Menurut Whitehead 

(Arifin, 2000), hasil nyata dalam pendidikan adalah proses berpikir yang 

diperoleh melalui pengajaran dari berbagai disiplin ilmu. Selain keterampilan 

proses, siswa juga perlu memiliki self guided inquiry, suatu kemampuan 

berpikir untuk menghadapi perubahan teknologi yang cepat ini. 

 

Costa (dalam Belina, 2008:17)  berpendapat bahwa berpikir umumnya 

diartikan sebagai suatu proses kognitif, suatu kegiatan mental untuk 

memperoleh pengetahuan.  Sedangkan Turner  (dalam Belina, 2008:17) 

berpendapat bahwa proses kognitif ini dilandasi oleh unsur-unsur apersepsi, 

memori, intuisi, dan penalaran serta melibatkan intelegensi dan bahasa.  

Selain itu Smit dan Jones (dalam Belina  2008:18) berpendapat bahwa 

berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri individu sebagai 

respon dari datangnya stimulus dari luar.  Dan proses berpikir bertujuan untuk 

memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan 
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masalah, dan menghasilkan solusi yang baru.  Menurut Poespoprodjo (1999 

dalam Rahayu, 2007:7) berpikir adalah daya yang paling utama dan 

merupakan ciri khas yang membedakan antara manusia dengan hewan. 

 

Berpikir pada umumnya merupakan proses kognitif dan aksi mentalar yang 

dapat menghasilkan pengetahuan.  Pada dasarnya proses berpikir manusia 

tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat dilihat dari hasil yang 

dimunculkan.  Hasil berpikir itu dapat diwujudkan dalam bahasa menurut 

Poespoprojo (1997 dalam Rahayu, 2007:7).  Hal ini diperkuat pula oleh 

pendapat Dahar (1992:6) menyatakan bahwa berpikir itu sama dengan 

berbahasa.  Orang yang pandai menemukakan sesuatu lewat bahasa jelas, 

teratur dan terarah maka dapat ditebak orang itu berpikir bagus. 

 

Salah satu jenis dari keterampilan berpikir adalah keterampilan berpikir 

rasional.  Menurut Syafaruddin dan Anzizhan (dalam Fitriyanti, 2009:41) 

berpikir rasional adalah seperangkat kemampuan yang digunakan untuk 

melihat apa yang kita peroleh untuk menemukan permasalahan dan tindakan 

yang akan mengarahkan kita pada pencapaian tujuan.  

 

Berpikir rasional adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah.  Umumnya siswa yang berpikir rasional akan 

menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab 

pertanyaan “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” (Syah dalam Rahayu, 

2007:8). Rebber berpendapat bahwa  berpikir rasional menuntut siswa untuk 
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menggunakan logika dalam menentukan sebab-akibat, menganalisa, menarik 

kesimpulan, menciptakan hukum (kaidah teoritis), dan bahkan menciptakan 

ramalan-ramalan Hamalik (1994:144), mengatakan bahwa belajar rasional 

adalah belajar secara logis dan rasional (sesuai dengan akal sehat).  Dengan 

belajar rasional siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memecahkan 

masalah dengan menggunakan pertimbangan strategi akal sehat, logis dan 

sistematis. Menurut Anwar (2006:29) kemampuan berpikir rasional 

mencakup antara lain: kemampuan menggali dan menemukan informasi, 

kemampuan mengolah informasi dan mengambil keputusan serta kemampuan 

memecahkan masalah secara kreatif 

 

Terdapat indikator-indikator yang dapat dikenali untuk menentukan apakah 

seseorang telah memiliki kemampuan berfikir rasional atau belum.  Menurut 

Hutabarat (dalam Belina, 2008:18) berpikir rasional merupakan jenis berpikir 

yang mampu memahami dan membentuk pendapat, mengambil keputusan 

sesuai dengan fakta dan premis serta memecahkan masalah secara logis.  

 

Indikator kemampuan  berpikir rasional (thinking skills) menurut Tim BBE     

(2002:7) yaitu: 

1. Kemampuan Menggali Informasi 

Menurut Budiyanti (2002 dalam Belina, 2008:18), kemampuan menggali 

informasi ini membutuhkan beberapa kemampuan  dasar yakni 

kemampuan  membaca, menghitung dan kemampuan observasi. Oleh 

karena itu, anak belajar membaca bukan sekedar “membunyikan huruf 

dan kalimat”, tetapi mengerti maknanya, sehingga yang bersangkutan 
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dapat mengerti informasi apa yang terkandung dalam bacaan tersebut.  

Siswa yang belajar berhitung, hendaknya bukan sekedar belajar  

secara mekanistik menerapkan kalkulasi angka dan bangun, tetapi 

mengartikan apa informasi yang diperoleh dari kalkulasi itu.  

Selain itu observasi dapat dilakukan dengan bermacam cara, diantaranya 

dengan pengamatan fenomena alam/ lingkungan, melalui kejadian yang 

terjadi sehari-hari, dan lewat peristiwa yang teramati secara langsung 

maupun dari berbagai media cetak maupun elektronik termasuk internet.  

Tujuan dari kemampuan ini adalah untuk memperoleh data-data yang 

penting dan berperan dalam menentukan keputusan. 

 

2. Kemampuan  Mengolah Informasi 

Agar informasi yang telah tergali lebih bermakna maka informasi harus 

diolah. Hasil olahan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. 

Oleh karena itu, kecakapan berpikir tahap berikutnya adalah kemampuan  

mengolah informasi. Mengolah informasi artinya memproses informasi 

tersebut menjadi simpulan. Untuk dapat mengolah suatu informasi 

diperlukan kemampuan membandingkan, membuat perhitungan tertentu, 

membuat analogi, sampai membuat analisis sesuai dengan informasi 

yang diolah maupun tingkatan simpulan yang diharapkan ( Tim BBE: 

2002 dalam Belina 2008:20). Tujuan dari pengolahan informasi adalah 

untuk membuat kesimpulan mengenai alternatif pemecahan masalah. 

Oleh karena itu kemampuan-kemampuan tersebut penting untuk 

dikembangkan melalui mata pelajaran yang sesuai. 



26 

 

3. Kemampuan Mengambil Keputusan 

Keputusan (decision) berarti pilihan, yakni pilihan dari dua atau lebih 

kemungkinan. Siagian (dalam Belina, 2008:20), berpendapat bahwa 

„keputusan pada dasarnya merupakan pilihan yang secara sadar 

dijatuhkan atas satu alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia, 

Sedangkan Suryadi dan Ramdhani (dalam Belina, 2008:20), berpendapat 

bahwa „pengambilan keputusan pada dasarnya adalah bentuk pemilihan 

dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya 

melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah 

keputusan yang terbaik‟. 

 

Dalam penelitian ini, keputusan diartikan sebagai pilihan terhadap segala 

alternatif yang tersedia setelah dilakukan pertimbangan,  sedangkan 

pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan atau pemilihan salah satu 

alternatif yang ada, tujuannya untuk memperoleh alternatif dalam solusi 

pemecahan yang lebih baik. 

 

4. Kemampuan Memecahkan Masalah Secara Kreatif 

Tim BBE ( dalam Belina, 2008:21), menyatakan bahwa pemecahan 

masalah yang baik tentu berdasarkan informasi yang cukup dan telah 

diolah dan dipadukan dengan hal-hal lain yang terkait. Pemecahan 

masalah memerlukan kreativitas dan kearifan. Kreativitas untuk 

menemukan pemecahan yang efektif dan efisien, sedangkan kearifan 

diperlukan karena pemecahan harus selalu memperhatikan kepentingan 
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berbagai pihak dan lingkungan sekitarnya. Jadi, yang dimaksud dengan 

pemecahan masalah secara kreatif dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam mencari berbagai alternatif pemecahan masalah 

yang mungkin dilakukan dan kecakapan siswa dalam menghasilkan 

solusi yang efektif dan efisien. 

 


