
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Model Pembelajaran Kooperatif 

       1.  Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Banyak guru yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui 

kegiatan diskusi.  Diskusi ini biasanya dibangun oleh kelompok-kelompok 

kecil yang dibentuk di dalam kelas.  Namun tidak semua kerja kelompok 

dapat dapat disebut pembelajaran kooperatif.  Karena menurut Lie (2002: 

38-39), ada lima unsur yang membedakan antara kerja kelompok gotong 

royong dengan kerja kelompok biasa.  Dan untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur tersebut harus diterapkan dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha tiap   anggotanya. 

b. Tanggung jawab perseorangan 

Setiap siswa akan merasa bertanggungjawab untuk melakukan yang 

terbaik. 

c. Tatap muka. 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan bertemu muka dan 

berdiskusi. 

 

 



11 
 

d. Komunikasi antar anggota. 

Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka.  

e. Evaluasi proses kelompok. 

Menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk evaluasi agar 

kerjasama selanjutnya lebih efektif.  

Untuk memenuhi kelima unsur tersebut dibutuhkan proses yang 

melibatkan niat dan kiat (will and skill) para anggota kelompok.  Para 

pembelajar harus mempunyai niat untuk bekerjasama dengan yang lainnya 

dalam kegiatan belajar Cooperative learning yang akan saling 

menguntungkan.  Selain niat, para pembelajar juga harus menguasai kiat-

kiat berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.  Ada tiga hal penting 

yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas model Cooperative 

learning yakni pengelompokkan, semangat Cooperative learning, dan 

penataan ruang kelas. 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang didalamnya 

mengkondisikan para siswa bekerja bersama-sama di dalam kelompok-

kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar.  Slavin 

(1994: 287) mengemukakan bahwa: Cooperative learning refers to 

instructional methods in which student work together in small groups to 

help each other learn.  Pembelajaran kooperatif didasarkan pada gagasan 

atau pemikiran bahwa siswa bekerja bersama-sama dalam belajar, dan 

bertanggungjawab terhadap aktivitas belajar kelompok mereka seperti 
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terhadap diri mereka sendiri.  Pembelajaran kooperatif merupakan salah 

satu model pembelajaran yang menganut  paham konstruktivisme.  

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Tujuan utama 

pembelajaran kooperatif adalah siswa dapat belajar secara berkelompok 

dengan saling menghargai dalam mengemukakan ide, pendapat, gagasan 

dari peserta didik lainnya.  Oleh karena itu, dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari 

setiap siswa dalam kelompok belajarnya sehingga model ini dapat 

meningkatkan cara belajar siswa, sikap tolong-menolong, dan perilaku 

sosial menjadi lebih baik.  Sehingga dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif, peranan guru di dalam kelas akan berubah.  Karena menurut 

teori konstruktivistis, tugas guru (pendidik) adalah memfasilitasi agar 

proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan pada tiap-tiap siswa terjadi 

secara optimal.  Sebagai contoh, jika seorang siswa membuat suatu 

kesalahan dalam mengerjakan suatu soal, maka guru tidak langsung 

memberitahukan letak kesalahannya.  Sebaiknya guru mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk menuntun siswa supaya pada akhirnya siswa 

menemukan sendiri letak kesalahan tersebut. 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing, oleh karena itu dibutuhkan kejelian guru dalam memilih 

model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas.  Sehingga, pemilihan 
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model pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang 

akan dipelajari dan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan 

dari model tersebut.  Jarolimek dan Parker (dalam Nurfarida, 2009: 19), 

menyatakan keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif 

adalah: 

a. Saling ketergantungan yang positif. 

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

d. Suasana kelas rileks dan menyenangkan. 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan guru. 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan.  

Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini adalah: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sehingga lebih 

banyak memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga. 

b. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai 

agar proses pembelajaran berjalan lancar. 

c. Selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan meluasnya 

topik permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Saat berdiskusi, terkadang cenderung didominasi oleh seseorang, 

sehingga dapat mengakibatkan siswa lain menjadi pasif.  
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3. Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (GI) 

Pembelajaran kooperatif  terdiri dari beberapa tipe.  Semua tipe 

pembelajaran kooperatif sebenarnya memiliki dasar dan tujuan yang sama, 

namun bervariasi dalam hal sintaksnya.  Salah satu tipe dari pembelajaran 

kooperatif  adalah GI.  Pembelajaran kooperatif tipe GI didasari oleh 

gagasan John Dewey tentang pendidikan, bahwa siswa akan memiliki 

pengalaman belajar yang berarti jika mereka diarahkan pada langkah-

langkah penyelidikan ilmiah (Nurfarida, 2009: 13).  Height (dalam 

Pramudya, 2010: 9) mengemukakan bahwa investigasi adalah proses 

penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut 

mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan 

perolehan orang lain, karena dalam investigasi dapat diperoleh satu atau 

lebih hasil. 

Pada investigasi, siswa bekerja secara kelompok.  Guru hanya bertindak 

sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan dorongan siswa untuk 

dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan pemikiran mereka serta 

menggunakan pengetahuan awal mereka dalam memahami situasi baru.  

Guru juga berperan dalam mendorong siswa untuk dapat memperbaiki hasil 

mereka sendiri maupun hasil kerja kelompoknya.  Dalam hal ini investigasi 

dilaksanakan secara berkelompok sehingga model pembelajaran kooperatif 

tipe  GI memberikan kemungkinan bagi siswa untuk berbagi pengalaman 

belajar. 
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Pada pembelajaran investigasi kelompok, guru dan siswa bekerja sama 

membangun pembelajaran.  Proses dalam perencanaan bersama didasarkan 

pada pengalaman masing-masing siswa, kapasitas, dan kebutuhan.  Siswa aktif 

berpartisipasi dalam semua aspek, membuat keputusan untuk menetapkan arah 

tujuan yang mereka kerjakan.  Dalam hal ini kelompok merupakan wahana 

sosial yang tepat untuk proses ini. Perencanaan kelompok merupakan salah 

satu model untuk menjamin keterlibatan siswa secara maksimal. 

Selain itu, terjadi perpaduan sosial dan kemahiran berkomunikasi dengan 

intelektual pembelajaran dalam menganalisis dan mensintesis.  Oleh karena 

itu, investigasi kelompok tidak dapat diimplementasikan dalam lingkungan 

pendidikan yang tidak ada dukungan dialog dari setiap anggota atau 

mengabaikan dimensi afektif-sosial dalam pembelajaran kelas (Kadir, 2002: 

67). 

Dalam model ini terdapat 3 konsep utama, yaitu: 

a. Penelitian (inquiry) yaitu proses perangsangan siswa dengan 

menghidupkan suatu masalah.  Dalam proses ini siswa merasa dirinya 

perlu memberikan reaksi terhadap masalah yang dianggap perlu untuk 

diselesaikan.  Masalah ini didapat dari siswa sendiri atau diberikan oleh 

guru. 

b. Pengetahuan yaitu pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir namun 

diperoleh siswa melalui pengalaman baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

c. Dinamika kelompok, menunjukkan suasana yang menggambarkan 

sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu yang 
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sengaja dilihat atau dikaji bersama dengan berbagai ide dan pendapat serta 

saling tukar-menukar pengalaman dan saling berargumentasi. 

 Slavin (2008:  218-220) mengemukakan tahapan-tahapan dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif GI adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pengelompokan (Grouping) 

Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta 

membentuk kelompok investigasi, dengan anggota tiap kelompok 4 

sampai 5 orang.  Pada tahap ini: 

1. Siswa mengamati sumber, memilih topik, dan menentukan kategori-

kategori topik permasalahan, 

2. Siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan topik 

yang mereka pilih atau menarik untuk diselidiki, 

3. Guru membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 4 

sampai 5 orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan.  

b. Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap planning atau tahap perencanaan tugas-tugas pembelajaran. Pada 

tahap ini siswa bersama-sama merencanakan tentang: 

1. Apa yang mereka pelajari? 

2. Bagaimana mereka belajar? 

3. Siapa dan melakukan apa? 

4. Untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut? 

c. Tahap Penyelidikan (Investigation) 

Tahap investigasi, yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi siswa. 

Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

simpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki, 

2. Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap 

kegiatan kelompok, 

3. Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mempersatukan ide dan pendapat.  

d. Tahap Pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu tahap persiapan laporan akhir.  Pada tahap ini kegiatan siswa 

sebagai berikut: 

1. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dalam 

proyeknya masing-masing. 

2. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan 

dan bagaimana mempresentasikannya. 

3. Wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia diskusi 

kelas dalam presentasi investigasi. 

e. Tahap Presentasi (Presenting) 

Tahap presenting yaitu tahap penyajian laporan akhir.  Kegiatan 

pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi 

bentuk penyajian, 

2. Kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara aktif sebagai 

pendengar, 

3. Pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang disajikan.  
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f. Tahap Evaluasi (evaluating) 

Pada tahap ini dilakukan evaluating atau penilaian proses kerja dan 

hasil proyek siswa.  Pada tahap ini, kegiatan guru atau siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, 

pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-

pengalaman efektifnya, 

2. Guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

3. Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman 

siswa.  

Menurut Joyce, Weil dan Calhoun (dalam Pramudya, 2010) dalam 

model GI ini guru hanya berperan sebagai konselor, konsultan dan 

pemberi kritik yang bersahabat.  Di dalam model ini seyogyanya guru 

membimbing  dan mencerminkan kerja kelompok melalui tiga tahap: 

a. Tahap pemecahan masalah 

b. Tahap pengelolaan kelas 

c. Tahap pemaknaan secara perorangan 

 

A. Aktivitas Belajar 

 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku. 

Maka, tidak ada belajar tanpa disertai aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar 
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Sardiman (2009:95). Sedangkan menurut Sanjaya (2009:123), belajar 

bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat; 

memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. 

Aktivitas tidak dimaksudkan dalam aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi 

aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

 

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010: 23-25) proses pembelajaran harus 

melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani 

sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, 

mudah, dan benar baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun 

psikimotor. Aktivitas dalam belajar dapat memberikan nilai tambah (added 

value) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut. 

1. Peserta didik memiliki kesadaran( awareness) untuk belajar sebagai wujud 

adanya motivasi internal ( driving force) ntuk belajar sejati.  

2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang 

dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. 

3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuhkembangkan skap disiplin dan suasana belajar yang demokratis 

di kalangan peserta didik. 

5. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 
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6. Menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta didik 

sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan kehidupan 

masyarakat disekitarnya. 

 

Hamalik (2001: 172), menggolongkan aktivitas yang melibatkan fisik dan 

mental sebagai berikut: 

a. Kegiatan visual, yang didalamnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain. 

b. Kegiatan lisan (oral), seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberikan saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan uraian percakapan, 

diskusi, musik, dan pidato. 

d. Kegiatan menulis, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket dan 

menyalin. 

e. Kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

f. Kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi model, 

mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

g. Kegiatan mental seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, dan cara mengambil keputusan. 

h. Kegiatan emosional, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 
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B. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 

Hasil belajar dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir dari proses belajar 

mengajar serta merupakan perwujudan dari kemampuan diri yang optimal 

setelah menerima pelajaran. Menurut Sudjana (1991:22),hasil belaja memuat 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. 

Menurut Sudjana (2005:22) dalam sitem pendidikan nasional  rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan isnstruksional, menggunakan 

klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi 3 ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1. Ranah Kognitif 

Berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek. 

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat  rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi (Sudjana,2005:22). Enam 

aspek itu yaitu: 

1) Pengetahuan, mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari 

dan di simpan dalam ingatan berupa fakta, kaidah dan prinsip serta 

metode yang diketahui; 

2) Pemahaman, mencakup kemampuan untuk menangkap makna arti dari 

bahan yang dipelajari;  

3) Penerapan atau aplikasi, mencakup kemampuan untuk menerapkan 

suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang 

konkret dan baru;  
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4) Analisis, mencakup kemampuan untuk menerima suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya 

dapat dipahami dengan baik; 

5) Sintesis, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan pola 

baru, bagian-bagan dihubungkan satu sama lain sehingga tercipta suatu 

bentuk baru; 

6) Evaluasi,  mencakup kemampuan untuk  membentuk suatu pendapat 

mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan 

pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasarkan suatu criteria 

tertentu (Masidjo, 1995:93-94). 

2. Ranah Afektif  

Berkenan dengan ranah afektif, ada dua ha yang perlu dinilai, yaitu 

pertama kompetensi afektif, dan kedua sikap dan minat siswa terhadap 

mata pelajaran dan proses pembelajaran. Tipe hasil belajar afektif tampak 

pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran , disiplin, motivasi belajar, menghargai gur dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial. 

Ada 5 tingkatan dalam ranah afektif ini, yaitu; 

1) Penerimaan,yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala, dan lain-lain; 

2) Respon atau jawaban, yakni reaksi yang diberkan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar;  
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3) Penilaian, berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 

stimulus; 

4) Oganisasi, yakni pengembangan dari nilai kedalam suatu system 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang dimilikinya;  

5) Internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua system nilai telah dimiliki 

seseorang,yag mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya 

(Sudjana, 2005; 29-30). 

3. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuanbertindak individu. 

Tingkatan ranah psikomotorik adalah :  

1) Persepsi, mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan pambedaan 

antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan; 

2) Kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam 

keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan; 

3) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu 

rangkaian gerak- gerik sesuai dengan contoh yang diberikan;  

4) Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu 

rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih sepenuhnya 

tanpa memperlihatkan lagi contoh yang diberikan;  
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5) Gerakan kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan 

keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, 

tepat dan efesien;  

6) Penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan untuk mengadakan 

perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi 

setempat atau dengan persyaratan khusus yang berlaku;  

7) Kreativitas, mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-

gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri 

(Masidjo,1995: 96-97). 

Selain hasil belajar faktor pendukung dari pembelajaran adalah 

performance guru yang diukur untuk mengetahui keberhasilan guru dalam 

pembelajaran. Performance guru diukur dengan lembar observasi yang 

diamati pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Performance guru 

dalam menyampaikan materi didepan kelas juga merupakan faktor penting 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan kearah 

yang lebih baik.Keterampilan yang diamati dalam lembar observasi 

performance guru adalah membuka dan menutup pelajaran, bertanya, 

menggunakan variasi,  menjelaskan,  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, mengelola kelas, membimbing kelompok kecil, memberi 

penguatan dengan rentan penilaian 0-100. 

 


