
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

 

Cooperative learning atau pembelajaran gotong royong merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Proses belajar tidak 

harus berasal dari guru menuju siswa, tetapi proses belajar juga dapat 

berlangsung dari siswa kepada siswa lainnya dalam tugas-tugas terstruktur, 

seperti yang di kemukakan oleh Lie (2002:17) bahwa pengajaran cooperative 

learning bisa didefinisikan sebagai sebagai sistem kerja atau belajar kelompok 

yang terstruktur. 

Dengan ringkas Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi, Yasin dan Senduk 

(2000:78)  Menyatakan : 

Bahwa 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 

bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa. 

 

Hal ini sesuai dengan dengan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

karena, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. 
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Holubee dalam Nurhadi, Yasin dan Senduk (2004:54), menyatakan bahwa : 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) memerlukan 

pendekatan pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil untuk 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai 

tujuan belajar. 

Pembelajarn kooperatif di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling 

terkait.  Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah : 

1.  saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang 

mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan.  Hubungan yang 

saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling ketergantungan 

positif.  Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi promotif 

yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk 

meraih hasil belajar yang optimal.  

2.  interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling 

bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya 

dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswa.  Interaksi semacam itu 

memungkinkan para siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga 

sumber belajar lebih bervariasi.  Interaksi semacam itu sangat penting 

karena ada siswa yang merasa lebih mudah belajar dari sesamanya. 

3.  keterampilan menjalin hubungan antarpribadi 

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang rasa, 

sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, 

berani mempertahankan pemikiran logis, tidak mendominasi orang lain, 

mandiri dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan 
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antarpribadi (interpersonal relationship) tidak hanya diasumsikan tapi 

secara sengaja dianjurkan.  Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan 

antar pribadi tidak hanya memperoleh teguran dari guru tapi juga dari 

sesama siswa. (Lie, 2002 : 30) 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnson (1984) dalam Nurhadi, dan 

kawan-kawan (2004:82) menunjukkan adanya berbagai keunggulan 

pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah memudahkan siswa 

melakukan penyesuaian sosial, mengembangkan kegembiran belajar yang 

sejati, memungkinkan para siswa saling belajar mengenal sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan, memungkinkan 

terbentuknya dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen, 

menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, meningkatkan 

kepekaan serta kesetikawanan sosial. 

 

B. Pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing 

 

Teknik Pembelajaran Kooperatif  kancing gemerincing dikembangkan oleh 

Kagan dalam Lie (2002:62).  Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran untuk semua tingkatan usia anak didik. Dalam teknik kancing 

gemerincing, siswa dikelompokkan secara heterogen.  Kelompok heterogen 

dibentuk dengan memperhatikan keanekaragaman latar belakang sosial-

ekonomi, ras, etnik, jenis kelamin dan kemampuan akademis.  Dalam hal 

kemampuan akademis, kelompok belajar kooperatif biasanya terdiri dari 1-2 

siswa berkemampuan akademis tinggi, 2 siswa dengan kemampuan sedang 
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dan 1-2 siswa lainnya dari kelompok berkemampuan akademis rendah.  

Pengelompokkan secara heterogen memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling mengajar dan saling mendukung, serta meningkatkan relasi dan 

interaksi antarsiswa (Lie, 2002:38). 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik kancing gemerincing adalah 

sebagai berikut: 

1. guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing gemerincing (bisa 

juga benda-benda kecil lain, seperti kacang merah, biji kenari, potongan 

sedotan, batang-batang lidi, sendok es krim dan lain sebagainya).  

2. sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing-masing 

kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing (jumlah kancing yang 

dibagikan tergantung sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

3. setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, ia harus 

menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah. 

4. jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, ia tidak boleh berbicara 

lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancingnya. 

5. jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok 

boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan 

mengulang prosedurnya kembali (Lie, 2002:63). 

 

Pada penelitian ini, kancing yang diberikan untuk tiap anggota kelompok 

berbeda warna dan bentuknya.  Pada tiap-tiap pertemuan jumlah kancing yang 

dibagikan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kesukaran materi yang 
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dipelajari.  Jika pada akhir pembelajaran, kancing yang telah dibagikan kepada 

siswa ada yang tersisa maka akan diberikan hukuman kepada siswa tersebut.  

Hukuman yang diberikan berdasarkan kesepakatan kelas. 

 

Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-masing anggota kelompok 

mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dan mendengarkan 

pandangan dan pemikiran anggota yang lain.  Keunggulan dari teknik ini 

adalah untuk mengatasi hambatan pemeratan kesempatan yang sering 

mewarnai kerja kelompok.  Pada umumnya dalam suatu kelompok, sering ada 

anak yang pasif dan pasrah saja pada temannya yang lebih dominan.  Pada 

situasi seperti ini, pemeratan tanggung jawab dalam kelompok tidak tercapai 

karena anak yang pasif menggantungkan diri pada rekannya yang dominan.  

Teknik belajar mengajar kancing gemerincing memastikan bahwa setiap siswa 

mendapatkan kesempatan berperan serta (Lie, 2002:63). 

 

C.  Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar.  Menurut Romiszowski dalam Abdurrahman (1999:38)  

hasil belajar merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemrosesan 

masukan (input).  Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam 

informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 

(performance). 
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Menurut Bloom dalam Abdurrahman (1999:38) ada tiga ranah hasil belajar, 

yaitu: 

1.  Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di 

dalamnya kemampuan menghapal, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan yang penting 

pada ranah kognitif adalah kemampuan menerapkan konsep-konsep untuk 

memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Kemampuan ini 

sering disebut dengan kemampuan mentransfer pengetahuan ke berbagai 

situasi sesuai dengan konteksnya (Anonim 2004
a)

:3). 

 

2.  Ranah afektif 

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi atau nilai. Menurut Popham (1995) dalam Anonim (2004
b)

:3) 

berpendapat  bahwa ranah afektif menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. Pada penelitian ini ranah ranah afektif yang dinilai adalah 

aktivitas siswa pada pembelajaran penemuan terbimbing disertai 

penerapan belajar kooperatif teknik kancing gemerincing yang dilakukan. 

 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa diimbangi 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah laku. Aktivitas 

belajar merupakan kegiatan yang sangat penting dalam belajar. 
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Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa 

dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan 

aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi 

dipikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk kegiatan 

belajar siswa yang berbeda melalui pertanyaan, mengajukan pendapat, 

menimbulkan diskusi. Dalam berbuat siswa dapat menjalankan perintah, 

melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti sari dari pelajaran 

yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipan yang aktif, maka 

ia memiliki ilmu /pengetahuan itu dengan baik (Slameto, 2003:36).     

 

3.  Ranah Psikomotor                 

Ranah psikomotor yaitu kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas fisik.  

Menurut Singer dalam Anonim (2004
c)

:3) berpendapat bahwa pelajaran 

yang termasuk psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi 

pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Ranah psikomotor 

yang dinilai adalah tes keterampilan siswa menggunakan alat-alat dalam 

praktikum. 
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