
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A.  Pembelajaran Kooperatif

Menurut Slavin (1995 : 227) pembelajaran kooperatif merupakan ide lama

semenjak abad pertama setelah masehi, para filosof sudah mengemukakan

bahwa agar seseorang belajar, harus memiliki teman belajar.  Dalam

pembelajaran kooperatif siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami

konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan

masalah-masalah tersebut dengan temannya.

Banyak ahli yang telah mencoba mengemukakan pengertian pembelajaran

kooperatif.  Menurut Lie (2007:12) pembelajaran kooperatif atau

pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran yang memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam

tugas terstruktur, di mana dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.

Manusia merupakan individu yang berbeda satu sama lain yang memiliki

derajat potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang

berbeda. Karena adanya perbedaan ini, manusia yang satu membutuhkan

manusia yang lain sehingga manusia harus menjadi mahluk sosial yang

berinteraksi dengan sesama.
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Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi,dkk.

(2004:60) Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan

sistematis mengembangkan interaksi yang saling mencerdaskan, saling

menyayangi dan saling tenggang rasa antar sesama siswa sebagai latihan

untuk hidup dalam masyarakat nyata, sehingga sumber belajar bukan hanya

dari guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa.

Menurut Ibrahim dkk. (2000:9) pembelajaran kooperatif memberikan peluang

kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerjasama

saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu

sama lain.

Dalam perkembangannya, belajar kooperatif memiliki berbagai tipe.  Tiap tipe

mempunyai perbedaan dalam hakekat pembelajaran, bentuk kerjasama,

peranan dan komunikasi antar siswa, serta peranan guru. Salah satu tipe

belajar kooperatif adalah TAI.

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin.  Tipe ini

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran

individual.  Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara

individual.  Oleh karena itu kegiatan pembelarannya lebih banyak digunakan

untuk pemecahan masalah.  Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa

secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh

guru.  Hasil belajar individual dibawa untuk didiskusikan dan dibahas bersama

dan semua anggota kelompok bertanggungjawab atas keseluruhan jawaban

sebagai tanggungjawab bersama.
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Pada TAI siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4

sampai 5 orang dengan kemampuan heterogen.  Dalam pelaksanaannya TAI

berbeda dengan STAD dan TGT.  Model belajar kooperatif tipe TAI

merupakan pembelajaran yang menggabungkan belajar kelompok dengan

pembelajaran individu.  Dalam menyelesaikan tugas kelompok, masing-

masing anggota kelompok bertanggungjawab terhadap keberhasilan

kelompoknya ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok, dalam hal

ini setiap kelompok harus bekerjasama dan saling membantu untuk saling

memahami pelajaran karena karena pelajaran belum dapat dilanjutkan jika

salah satu anggota kelompok belum menguasai materi pelajaran (Slavin,

1995:7).

Menurut Slavin (dalam Nurulita, 2008:190) TAI dirancang untuk memenuhi

kriteria berikut untuk memecahkan masalah teoritik dan praktikal dari

pembelajaran individu :

a) guru terlibat secara minimal dalam manajemen yang rutin dan

pemeriksaan

b) guru akan menghabiskan paling sedikit setengah dari waktunya untuk

mengajar kelompok kecil

c) pengoperasian program sangat sederhana sehingga siswa kelas 3 SD

keatas bisa mengaturnya

d) siswa dimotivasi untuk maju secara cepat dan akurat untuk menyelesaikan

materi dan tidak untuk berbuat curang

e) waktu akan sangat efektif bagi siswa yang telah menguasai materi karena

dapat melanjutkan ke materi berikutnya
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f) saling memeriksa pekerjaan temannya

g) program sangat mudah dipelajari oleh guru dan murid, murah dan

fleksibel, dan

h) dengan mengelompokkan siswa, status kelompok yang sama, program

akan mencapai kondisi untuk sikap positif terhadap alur utama akademik

siswa yang kurang pintar dan antara siswa yang berbeda suku.

Menurut Slavin (dalam Nurulita 2008:102) bahwa terdapat elemen - elemen

dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI  sebagai berikut  (a) kelompok, (b)

tes penempatan, (c) materi pelajaran, (d) belajar kelompok, (e) pengajaran

kelompok, (f) evaluasi, dan (g) nilai kelompok dan penghargaan kelompok.

1.  Team / Kelompok

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI ini siswa dibagi menjadi

beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 6 orang dengan

kemampuan setiap anggota kelompoknya heterogen.

2.  Tes Penempatan

Siswa diberikan tes awal pada pembelajaran, tes ini dilakukan untuk

melihat kemampuan pada siswa.

3.  Kelompok Belajar

Sebelum kegiatan pembelajaran, guru sudah mempersiapkan LKS yang

akan diberikan kepada siswa sebagai bahan untuk diskusi, dan tes formatif.

Berdasarkan hasil tes penempatan, guru mengajarkan materi pertama dan

kemudian siswa diberikan LKS yang harus dikerjakan dalam

kelompoknya. Kemudian dikoreksi secara bersama-sama.

4.  Pengajaran Kelompok
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Berdasarkan soal LKS yang diberikan kepada siswa, guru akan

mengetahui siswa mana yang belum menguasai materi pembelajaran yang

telah diberikan. Siswa yang belum menguasai materi pembelajaran dari

kelompok heterogen akan dikelompokkan menjadi kelompok homogen.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembelajaran khusus

kepada siswa yang belum menguasai materi yang telah diberikan.  Pada

saat siswa yang belum menguasai materi pembelajaran berada dalam

kelompok homogen menerima pembelajaran dari guru, siswa yang lain

membaca materi pembelajaran berikutnya.

5.  Evaluasi

Setelah semua siswa menguasai materi yang telah diberikan guru, maka

guru akan memberikan evaluasi berupa tes formatif yang dikerjakan siswa

secara individu.  Berdasarkan hasil tes formatif ini akan diperoleh nilai

kelompok yang diambil dari nilai rata-rata yang diperoleh anggota

kelompok.

6.  Nilai kelompok dan penghargaan kelompok.

Merupakan nilai yang diambil dari rata-rata nilai yang diperoleh anggota

kelompok serta persentase keberhasilan tes mereka.  Kelompok yang

mempunyai rata- rata nilai tertinggi mendapatkan pernghargaan kelompok

berupa pujian atau hadiah.

C.  Penguasaan Materi

Materi pembelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus

dipelajari oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah

dirumuskan dalam kurikulum (Muhammad, 2003:17). Dengan materi

pembelajaran memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau
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kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif

mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu.  Materi

pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Awaluddin,

2008:1).

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan

yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto,

2003:115).

Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar

dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau bertingkat-tingkat.  Adapun

tingkat-tingkat yang dimaksud adalah : (1) informasi non verbal, (2) informasi

fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan

masalah dan kreatifitas.  Informasi non verbal dikenal atau dipelajari dengan

cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara

langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari

dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca.

Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep.  Selanjutnya,

konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip.  Kemudian

prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di dalam

kreativitas (Slameto, 1991:131).

Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 1994:23-28)

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut :
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1. Pengetahuan, mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan

tersimpan dalam ingatan.

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang

dipelajari.

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk

menghadapi masalah yang nyata dan baru.

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

5. Sintesis, mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru.

6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa

hal berdasarkan kriteria tertentu.

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan

evaluasi.  Menurut Thoha (1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh

kesimpulan.  Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam

evaluasi adalah tes.  Menurut Arikunto (2001:53) tes merupakan alat atau

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah post test

atau tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru

mengadakan tes awal atau pretest.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.
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Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196).

Melalui hasil tes tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tingkat

penguasaan materi siswa. Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat

diketahui malalui pedoma

dan bila nilai siswa < 55 maka dikategorikan kurang baik (Arikunto,

2001:245).


