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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Pustaka  

1. Model Pembelajaran Cooperative Round Table  

Cooperative round table adalah strategi yang digunakan untuk 

proses belajar dimana siswa akan lebih mudah menentukan secara 

komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikan 

dengan siswa lainnya. Menurut pengertian definisi ini, belajar adalah suatu 

pendekatan yang mencakup kelompok kecil dari siswa yang bekerja sama 

sebagai suatu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas, 

atau menyelesaikan suatu tujuan bersama (Asma, 2006:11). 

Cooperative round table mengandung pengertian bekerja sama 

dengan mencapai tujuan bersama (Hamid Hasan dan Solihatin dan Raharja, 

2008:4). Dalam kegiatan Cooperative round table siswa secara individu 

mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. 

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Slavin menyatakan bahwa 

“Cooperative round table adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam suatu kelompok-kelompok kecil secara 

kooperatif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang. 
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Model pembelajaran Cooperative round table ini menekankan pada 

pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif 

kepada siswa untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, 

sikap, nilai dan keterampilan sosial yang bermanfaat dengan menggunakan 

modal Cooperative round table, siswa bukan hanya belajar dan menerima 

apa yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan dapat belajar 

dari siswa lainnya serta mempunyai kesempatan untuk membelajarkan 

siswa yang lain (Solihatin dan Raharjo, 2008:2). 

Davidson dan Kroll mendefinisikan belajar Cooperative round 

table adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar siswa dalam 

kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif 

untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam tugas mereka (Asma, 

2006:11). 

Cooperative round table karena belajar modal Cooperative round 

table harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif. 

Sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan 

hubungan-hubungan yang bersifat interpendensi yang efektif di antara 

anggota kelompok (Slavin, dalam Solihatin dan Raharjo, 2008). 

Model pembelajaran Cooperative round table bertumpu pada kerja 

kelompok kecil, dengan langkah-langkah yaitu siswa dikelompokkan  

dalam kelompok kecil yang heterogen dan dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas, anggota saling bekerja sama 

dan membantu untuk menyelesaikan tugas.  Pada metode pembelajaran ini 
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siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu tema dan 

menyamakan persepsi, dimana tiap anggota kelompok menyumbangkan 

idenya sesuai dengan tema yang selanjutnya disusun suatu kesimpulan 

berdasarkan hasil kolaborasi ide dari tiap-tiap anggota kelompok. Belajar 

belum selesai jika salah satu teman belum menguasai bahan pembelajaran. 

 

2. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa, bukan semua 

yang dilakukan terhadap siswa. Menurut pandangan yang kontruktivistik, 

belajar merupakan proses aktif dalam diri pembelajar untuk 

mengkonstruksiarti (teks, dialog, pengalaman, fisik dan lain-lain). 

Menurut Vygotsky dalam Depdiknas (2004) belajar adalah 

“seluruh proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar 

merupakan proses secara biologi sebagai dasar. Kedua, proses secara 

psikologi sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkait dengan 

lingkungan sosial”. Oleh karena itu, Vygotsky sangat menekankan 

pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. 

Teori belajar Vygotsky memiliki empat prinsip umum : 

a. Anak mengkontruksi pengetahuan; 

b. Belajar terjadi pada konteks sosial; 

c. Belajar mempengaruhi perkembangan mental; 

d. Bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan               

mental anak. 

 

Kamus Besar Indonesia, secara etimologi belajar memiliki arti 

“berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki 

pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 
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kepandaian atau ilmu. Di sini usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu 

merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan 

ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan 

belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat 

melakanakan dan memiliki tentang sesuatu. 

Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, 

menguasai pengalaman dan mendapatkan informasi atau menemukan. 

Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau 

kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu.  

 

3. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam belajar di sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan dalam belajar. Aktivitas anak didik bukan hanya secara 

individual, tetapi juga dalam kelompok sosial. Proses belajar yang 

bermakna adalah proses belajar yang melibatan berbagai aktivitas para 

siswa (Bahri dan Zain, 2006). 

Aktivitas belajar merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan belajar mengajar siswa karena pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat, “learning by doing” (Sardiman, 2001). Setiap orang yang belajar 

harus aktif, tanpa adanya aktivitas maka proses belajar tidak mungkin 

terjadi. Aktivitas merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar.  Sardiman (2001) mengemukakan bahwa: pada 
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prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku. 

Jadi tidak ada kegiatan  belajar kalau tidak ada aktivitas. 

Menurut Piaget salah satu tokoh pendidikan menyatakan bahwa 

“perkembangan kognitif/pengetahuan sebagian besar bergantung kepada 

seberapa anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya”. Implikasi penting dari Piaget tersebut antara lain: 

a. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak didik 

melalui pengalaman-pengalaman belajar; 

b. Memperhatikan peranan dan inisatif siswa; 

c. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan intelektual. 

 

Dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa aktivitas belajar 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam belajar di 

sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dalam belajar. 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa, diharapkan siswa akan semakin 

memahami dan menguasai pelajaran yang disampaikan guru. Aktivitas 

siswa tidak hanya cukup mendengarkan dan mencatat seperti lazimnya 

terdapat di sekolah-sekolah pada umumnya. 

 

4.  Prestasi Belajar  

Proses mengajar memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan belajar atau prestasi belajar tidak akan 

dicapai siswa bila siswa tersebut tidak memperhatikan cara-cara dan 

faktor-faktor yang menunjang keberhasilan belajar tersebut.  
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Menurut Moliar dalam Baharudin dan Nur (2008) menyatakan 

prestasi belajar adalah “hasil yang dicapai, sedangkan belajar belajar dari 

kata dasar ajar yang berarti menuntut ilmu”. Menurut Ahmad dalam Bahri 

dan Zain (2006) menyatakan prestasi belajar adalah “hasil yang dicapai 

dalam suatu usaha, dalam hal ini usaha dalam kegiatan belajar”. 

Prestasi belajar menurut Model Cooperative round table bukan 

semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh, prestasi 

belajar akan semakin baik apabila dilakukan secara bersama-sama dalam 

kelompok-kelompok belajar kecil yang tersetruktur dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka prestasi belajar bukan saja sejumlah 

pengetahuan yang diperoleh siswa, melainkan juga adanya perubahan 

perilaku dan sikap siswa.  

 

5. Kinerja Guru 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance (Job 

Performance), secara etimologis performance berasal dari kata to perform 

yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Menurut Westra et al.  

dalam Saputra (2012), Performance diartikan  sebagai hasil pekerjaan, atau 

pelaksanaan tugas pekerjaan. Menurut Mangkunegara dalam Saputra 

(2012), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja atau performance berarti kinerja 

merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan 
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oleh seorang guru untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan 

demikian istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya suatu 

tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

aktivitas mengajar. Kinerja guru akan nampak  pada situasi dan kondisi 

kelas yang diajarnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud 

perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. 

Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu 

yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan 

harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang 

akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan. 

 Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar 

mengajar di kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program 

semester maupun persiapan mengajar. Berkenaan dengan kepentingan 

penilaian terhadap kinerja guru. Georgia Departemen of Education telah 

mengembangkan teacher performance assessment instrument yang 

kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) 

rencana pembelajaran (teaching plans and materials); (2) prosedur 

pembelajaran (classroom procedure); dan (3) hubungan antar pribadi 

(interpersonal skill). 
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 Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat 

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar 

dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian 

kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensinya. Bagi sekolah hasil 

penilaian para guru sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan 

keputusan (Handoko, 2004) 

  

B. Kerangka Pikir  

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas maka penulis mrumuskan 

kerangka pikir sebagaoi berikut: 

  

 

 

 

 Gambar 1. Kerangka Pikir  

Penggunakan model pembelajaran Cooperative Round Table dengan 

pelaksanaan langkah-langkah secara tepat oleh guru, dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

C. Hipotesis  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan hipotesis yaitu: 

Apabila menggunakan model pembelajaran Cooperative Round Table dan 

dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di 

kelas V SD Negeri I Untoro Lampung Tengah.  

Penggunaan model 

pembelajaran Cooperative 

Round Table 

Aktivitas Belajar 

Hasil Belajar 

Kinerja Guru 


