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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pembelajaran kooperatif 

 

Model pembelajaran kooperatif saat ini banyak diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran di kelas. Menurut  Nurhadi (2004:112) model pembelajaran 

kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan 

kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Menurut Lie (2004:43) model pembelajaran kooperatif memakai 

pengelompokoan secara hetrogen karena beberapa alasan, yaitu:  

“pertama, kelompok hetrogen memberi kesempatan untuk saling 

mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kedua, kelompok ini 

meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik dan gender. Terakhir, 

kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena dengan 

adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru 

mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga orang”. 

 

Adanya pengelompokan secara hetrogen ini maka akan memungkinkan 

kepada setiap anggota untuk memperoleh kemampuan yang lebih banyak. Hal 

ini dikarenakan bisa memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok 

untuk memperluas wawasan dan memperkaya diri karena terdapat banyak 

perbedaan yang bisa mengasah proses berpikir, bernegosiasi, dan berkembang. 
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Model pembelajaran kooperatif  berbeda dengan model pembelajaran 

kelompok biasa, Menurut Roger (dalam Lie, 2004:31),  mengemukakan 

bahwa terdapat lima unsur dasar kooperatif yang harus diterapkan yaitu: 

   “ 1. Saling ketergantungan positif, 2. Tanggung jawab 

perseorangan, 3. Tatap muka, 4. Komunikasi antar 

anggota, dan 5. Evaluasi proses kelompok”. 

 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang memiliki 

latar belakang dan kondisi yang berbeda untuk bekerja saling bergantung satu 

sama lain atas tugas-tugas bersama sehingga mereka belajar untuk 

menghargai satu sama lain meskipun mereka berbeda ras,  budaya, kelas 

social maupun kemampuan. Menurut Dzaqi( 2009:5) pembelajaran 

kooperatif memiliki keunggulan yaitu: 

1. Siswa tidak tergantung kepada guru, sehingga menambah kepercayaan 

kemampuan berpikir sendiri, menemukan berbagai informasi dari 

berbagai sumber, belajar dari siswa yang lain. 

2. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan menerima ide 

orang lain, serta menguji ide dan pemahaman nya sendiri, menerima 

umpan balik. 

3. Membantu siswa untuk menyadari akan segala keterbatasannya serta 

menerima segala perbedaan.  

4. Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 

5. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk 

mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif. 

6. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil) 

7. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. 

 

Selain memiliki keunggulan pembelajaran kooperatif juga memiliki 

kelemahan sebagai berikut: 

1. Untuk siswa yang memiliki kelebihan, siswa akan merasa terhambat oleh 

siswa yang memiliki kemampuan kurang, sehingga mengganggu iklim 

kerja sama dalam kelompok. 

2. Penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kelompok, namun guru 

perlu menyadari bahwa hasil yang diharapkan adalah prestasi setiap siswa. 
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3. Keberhasilan dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok 

memerlukan periode waktu yang cukup panjang, hal ini tidak mungkin 

tercapai dengan sekali-kali menerapkan strategi ini. 

4. Walaupun kemampuan bekerjasama  merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang 

hanya didasarkan kepada kemampuan individual. Oleh karena itu selain 

siswa belajar bekerjasama siswa juga membangun kepercayaan diri. 

 

B. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

 

TPS adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang pada 

pelaksanaannya mengutamakan siswa dalam berbuat untuk menemukan sendiri 

konsep-konsep materi dalam pembelajaran dengan jalan berfikir (Think), 

berpasangan (Pair), dan mengemukakan pendapat (share). Pada pembelajaran 

kooperatif tipe TPS ini, siswa belajar dengan cara berpasangan sehingga siswa 

memiliki kesempatan untuk  bertukar  pikiran dengan teman sebaya 

(pasangannya). Dengan cara tersebut maka siswa akan terdorong untuk 

menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi data atau argumen, sehingga 

keterampilan berfikir rasionalnya akan meningkat, karena mereka dapat saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan pasangannya (Ibrahim dkk, 

2000:26). 

 

TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siwa agar tercipta suatu pembelajaran yang 

kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan 

siswa. Prosedur pembelajaran yang digunakan dalam TPS ini dapat 

memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berfikir, untuk merespon 

dan saling membantu satu sama lain. TPS memiliki keunggulan disbanding 

dengan metode Tanya jawab, Karena TPS mengedepankan aspek berfikir 
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secara mandiri, tanggung jawab terhadap kelompok, kerjasama dengan 

kelompok kecil, dan dapat menghidupkan suasana kelas (Nurhadi dan Senduk, 

2004:67). 

Menurut Anonim (2001:1) ada empat prinsip kerja dari TPS yang sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif diantara siswa sehingga siswa mampu belajar 

dari siswa lain. 

2. Tanggung jawab individual. 

Setiap siswa bertanggung jawab pada gagasannya karena akan dipaparkan 

pada pasangannya dan pada seluruh kelas. 

3. Partisipasi yang seimbang 

Setiap siswa akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berbagi 

(mengemukakan pendapatnya) dengan pasangannya dan pada seluruh kelas. 

4. Interaksi bersama. 

Semua siswa akan aktif dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan 

sehingga menciptakan interaksi tingkat tinggi. Hal ini akan menciptakan 

pembelajaran yang aktif jika dibandingkan dengan cara Tanya jawab yang 

sudah biasa dilakukan oleh guru, dimana hanya satu atau dua siswa saja 

yang aktif. 

 

TPS dapat mengoptimalisasikan partisipasi siswa. Siswa diberi kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Waktu berfikir akan 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan jawaban . siswa akan dapat 

memberikan jawaban yang lebih panjang dan lebih berkaitan. Jawaban yang 

telah dikemukakan juga telah dipikirkan dan didiskusikan. Siswa akan lebih 

berani mengambil resiko untuk mengemukakan jawabannya didepan kelas 

karena mereka telah “mencoba” dengan pasangannya. Proses pelaksanaan TPS 

akan membatasi munculnya aktivitas siswa yang tidak relevan dengan 

pembelajaran karena siswa harus mengemukakan pendapatnya, minimal pada 

pasangannya (Lyman, 2002:2). 
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Menurut Nurhadi dan Senduk (2004:67) tahapan-tahapan dalam TPS dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Thinking (berfikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan suatu permasalahan yang 

berhubungan  dengan materi pelajaran, kemudian siswa diminta untuk 

memikirkan pertanyaan atau permasalahan secara mandiri agar dapat 

memahami konsep. 

2.Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk 

mendiskusikan hasil pemikiran atau gagasan. Interaksi selama periode ini di 

harapkan siswa dapat berbagi jawaban atau ide  dengan pasangannya unutk 

kemudian di diskusikan.  

3.Sharing (berbagi) 

Guru membimbing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara 

bergantian. Sampai sekitar seperempat kelompok menyampaikan kelompok. 

Kelompok yang menyampaikan pendapatnya harus bertanggung jawab atas 

jawaban dan pendapat yang disampaikan. Pada akhir diskusi guru memberi 

tambahan materi yang belum terungkapkan oleh kelompok diskusi. 

Tahapan pelaksanaan TPS  tersebut efektif dalam membatasi aktifitas siswa 

yang tidak relevan dengan pembelajaran, serta dapat memunculkan 

kemampuan dan keterampilan siswa yang positif. Pada akhirnya TPS akan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara terstruktur dalam 

diskusi mereka dan memberi kesempatan untuk bekerja sendiri ataupun 

dengan orang lain melalui keterampilan berkomunikasi. Hasil penelitian 
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Pramudiyanti (dalam Wulandari, 2009:5)menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh (Ariansyah 

(2009:37) bahwa pembelajaran TPS memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap penguasaan materi.  

 

C. Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan 

demikian belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis Holt (dalam Wardani,2007:9). 

 

Aktivitas fisik adalah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain atau bekerja, dia tidak hanya duduk dan mendengar, melihat 

atau hanya pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya  atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap 

aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sekaligus mengikuti 

proses pengajaran secara aktif.   Siswa mendengar, mengamati, menyelidiki, 

mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan yang 

lainnya dan sebagainya (Rohani, 2004:6-7).   

 

Banyak macam-macam kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat dilakukan 

anak-anak di kelas, tidak hanya mendengarkan atau mencatat. Paul B. 
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Diedrich (dalam Sardiman(2011:101), membuat suatu daftar macam kegiatan 

(aktivitas siswa), antara lain: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya dan member 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, intrupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, music, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.  

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi,bermain, berkebun, 

berternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

Menurut Sardiman (2011:95) Menyatakan: 

“Belajar adalah berbut. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan.Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”  

 

Siswa harus aktif sendiri termasuk bagaimana strategi yang harus ditempuh 

untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan atau nilai. Guru hanya memberikan 
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acuan atau alat untuk belajar. Ini menunjukan bahwa yang aktif adalah siswa 

sesuai sebagai hakekat anak didik sebagai manusia yang penuh dengan potensi 

yang bisa berkembang secara optimal apabila kondisi mendukungnya. 

Aktivitas belajar adalah Aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar, kedua aktivitas itu harus selalu berkaitan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran yang dapat menunjang prestasi belajar.  Aktivitas belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan siswa yang relevan dengan 

pembelajaran, yang terdiri dari kemampuan mengemukakan pendapat/ide, 

bekerja sama dengan teman,  membuat kesimpulan 

Dengan demikian aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang direncanakan 

dan disadari untuk mencapai suatu tujuan belajar, yaitu perubahan 

pengetahuan dan keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. 

 

D. Hasil Belajar 

 

Setiap siswa dikatakan berhasil dalam belajar apabila memiliki kemampuan 

dalam belajar, dan ini terlihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut 

setelah proses belajar. Pengerian hasil belajar menurut beberapa hli yaitu 

sebagai berikut: 

Abdurrahman (1993:37) menyatakan: 

“Hasil belajar adalah Kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative 

tetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 



15 
 

 

 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah 

ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar 

adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional”. 

 

Dalam setiap proses belajar akan menghasilkan perubahan pada diri seseorang, 

perubahan itu biasa disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar ini diperoleh 

dari dalam kelas, lingkungan sekolah, maupun diluar sekolah. 

 

Sardiman (2011:49) menyatakan bahwa proses belajar akan menghasilkan 

hasil belajar, namun harus juga diingat, meskipun  tujuan pembelajaran 

dirumuskan secara jelas dan baik belum tentu hasil pengajaran yang diperoleh 

selalu optimal. Karena hasil yang baik  di pengaruhi oleh komponen-

komponen yang lain, terutama bagaimana aktivitas siswa sebagai subjek 

belajar. Suatu proses belajar mengajar dikatakan baik bila proses tersebut 

dapat membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. 

Jadi, berdasarkan  beberapa uraian di atas dapat di simpulkan, hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui prose belajar. Hasil 

belajar tersebut di pengaruhi oleh factor Yang berasal dari dalam diri anak dan 

juga factor yang berasal dari lingkungan anak tersebut.  

Menurut Andersen (dalam Depdiknas. 2003:4), berpendapat bahwa 

karakteristik  manusia meliputi  cara yang tipikal dari berpikir, berbuat dan 

perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat 

berbuat berkaitan dengan ranah pisikomotor dan tipikal perasaan berkaitan 

dengan ranah afektif. Ketiga ranah tersebut merupakan hasil belajar. 
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Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak), yang 

meliputi kemampuan menghapal, kemampuan berpikir, kemampuan 

memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan 

mensentesis dan kemampuan mengevaluasi (Depdiknas, 2003:1). Kemampuan 

yang penting pada ranah kognitif adalah kemampuan menerapkankonsep-

konsep untuk memunclkan masalah yang dihadapi. Ranah apektif  mencakup 

watak prilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi atau nilai.  

Menurut Daryanto (1999:117) ranah afektif meliputi 5 jenjang kemampuan 

yaitu: 

1. Menerima (Reseiving). 

2. Menjawab (Responding) 

3. Menilai (Voluing) 

4. Organisasi (Organization) 

5. Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai (characterization by a 

value of value complex 

 


