
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Belajar dan Hasil Belajar 

 

 

Belajar akan membawa perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan tersebut meliputi pengetahuan, sikap, kecakapan, dan lain-

lain. Seseorang yang telah mengalami proses belajar tidak sama 

keadaannya bila dibandingkan dengan keadaan pada saat belum 

belajar. Individu akan lebih sanggup menghadapi kesulitan, 

memecahkan masalah atau menyelesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapinya. 

 

A. Teori Belajar Konstruktivisme 

Belajar menurut  konstruktivisme adalah suatu proses 

mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran 

yang dipelajari dengan pngertian yang sudah dimilikinya, sehingga 

pengetahuannya dapat dikembangkan. Teori Konstruktivisme 

didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda 

dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar 

sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, 

konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia 

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. 

Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, 

apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan 

himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini 

menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi 

lebih dinamis. 

 

Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak 

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga 

harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam 

memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses ini, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide – ide mereka sendiri, dan 

mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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siswa anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman 

yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis 

dengan bahasa dan kata – kata mereka sendiri. 

 

Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan 

dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan 

mental Piaget yang merupakan bagian dari teori kognitif juga. 

Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau 

teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan 

dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap 

perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap 

perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-

ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, 

pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau 

perbuatan. 

 

Selanjutnya, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama 

(Dahar, 1989: 159) menegaskan bahwa penekanan teori 

konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau 

pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru 

dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai 
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fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan 

konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori 

belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 

dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi 

dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. 

 

Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak 

diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. 

Belajar merupakan proses untuk membangun penghayatan 

terhadap suatu materi yang disampaikan. Bahkan, perkembangan 

kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif 

memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan, 

perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses 

berkesinambungan tentang keadaan ketidak-seimbangan dan 

keadaan keseimbangan (Poedjiadi, 1999: 61). Dari pandangan 

Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak dapat dipahami 

bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak 

mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan 

intelektual anak. 
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Berbeda dengan kontruktivisme kognitif ala 

Piaget, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky 

adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan 

lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam 

belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya 

seseorang (Poedjiadi, 1999: 62). 

 

Konstruktivisme menurut pandangan Vygotsky menekankan 

pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang 

lebih tinggi bergerak antara inter-psikologi (interpsychological) 

melalui interaksi sosial dan intrapsikologi (intrapsychological) 

dalam benaknya. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari 

kegiatan eksternal ke internal. Ini terjadi pada individu 

bergerak antara inter-psikologi (antar orang) dan intra-psikologi 

(dalam diri individu). 

Menurut Slavin  (Ratumanan, 2004:49)  ada dua implikasi utama 

teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya 

setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-

kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa 

dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan 
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saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang 

efektif di dalam daerah pengembangan terdekat/proksimal masing-

masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran 

menekankan perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, 

semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung jawab 

untuk pembelajarannya sendiri. 

 

Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek 

internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada 

lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi 

kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing 

individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa 

pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas 

yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam 

jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona 

of proximal development mereka. 

 

B. Teori Belajar Kognitif 

John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada 

pengalaman dan minat siswa sendiri dan topik dalam kurikulum 
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seharusnya saling terintegrasi bukan terpisah atau tidak mempunyai 

kaitan satu sama lain (Sugihartono dkk, 2007:108). Apabila belajar 

siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa maka suasana 

belajar siswa akan menjadi lebih menyenangkan dan hal ini akan 

mendorong siswa untuk berfikir proaktif dan mampu mencari 

pemecahan masalah, di samping itu kurikulum yang diajarkan 

harus saling terintegrasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik dan memiliki hasil maksimal. 

 

John Dewey dalam bukunya Democracy and Education (1950: 89-

90, dalam Dwi Siswoyo dkk, 2011), pendidikan adalah 

rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna 

pengalaman, dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan 

pengalaman selanjutnya. Seperti telah diuraikan di muka bahwa 

dalam teori konstruktivisme disebutkan bahwa permasalahan 

muncul dibangun dari rekonstruksi yang dilakukan oleh siswa 

sendiri, hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan ada 

keterkaitan antara siswa dengan permasalahan yang dihadapi dan 

siswa tersebut yang merekonstruksi lewat pengetahuan yang 

dimiliki. 
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Teori kognitif John Dewey dapat diaplikasikan dalam 

pembelajaran siswa khususnya pada pembelajaran kognitif. 

Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam 

berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi 

masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat. 

Hal ini tentunya akan melatih siswa untuk berpikir secara rasional 

dalam memecahkan masalah. Proses pembelajaran kognitif harus 

dilakukan secara berkelanjutan agar ada perkembangan dalam 

kemampuan berpikir siswa. 

 

C. Teori Belajar Behavioristik 

 

Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para 

pendidik. Namun dari semua teori yang ada, teori Skinnerlah yang 

paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar 

behavioristik. Program-program pembelajaran seperti Teaching 

Machine, pembelajaran berprogram, modul dan program-program 

pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-

respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), 

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar 

yang dikemukakan Skiner. 
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Konsep-konsep yang dikemukanan Skinner tentang belajar lebih 

mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu 

menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih 

komprehensif. Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan 

respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang 

kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah 

sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh tokoh sebelumnya. 

Menurutnya respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, 

karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi 

dan interaksi antar stimulus itu akan memengaruhi respon yang 

dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-

konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya 

mempengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 2000). Oleh karena itu 

dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus 

memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, 

serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai 

konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. 

 

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran 

tergantung dari beberapa hal seperti: tujuan pembelajaran, sifat 

materi pelajaran, karakteristik pebelajar, media dan fasilitas 

pembelajaran yang tersedia. Pengetahuan telah terstruktur dengan 

rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan 

mengajar adalah memindahkan pengetahuan (transfer of 

knowledge) ke pembelajar.  
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Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamanya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkunganya. Ahmadi (2004: 128) 

mengatakan “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan”. Menurut Hamalik (2004: 30) bukti 

bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti.   

 

Menurut Djamarah (2002:13) belajar juga dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa 

dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa 

untuk mendapatkan perubahan.Tentu saja perubahan yang didapatkan 

itu bukan perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab 

masuknya kesan-kesan yang baru. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar adalah perubahan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. 

 

 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya (Hamalik, 

2002: 155). 

 

 

Latif (2005: 23) mengatakan untuk mengukur belajar, kita 

membandingkan cara organisme itu berprilaku pada waktu satu dengan 

cara organisme itu berprilaku pada waktu dua dalam suasana yang 

serupa. Bila perilaku dalam suasana itu berbeda untuk kedua waktu itu, 

maka kita dapat berkesimpulan bahwa telah terjadi belajar. 
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Para pengajar hendaknya dapat menyelesaikan masalah 

pembelajarannya melalui kegiatan nyata dikelasnya. Kegiatan nyata 

ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya 

yang dilaksanakan secara professional, terarah dan terencana dengan 

baik agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai, dan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. 
Kesulitan belajar yang di alami siswa bisa berasal dari dalam diri siwa 

(faktor intern) dan dari luar diri siswa (faktor ekstern). Faktor dari siswa 

yaitu : karena sakit, karena kurang sehat, intelegensi, bakat, minat, 

motivasi, faktor kesehatan mental, tipe khusus seorang pelajar. Faktor dari 

luar diri siswa yaitu : faktor orang tua, faktor sekolah dan faktor 

lingkungan masyarakat. (Ahmadi dan Supriyono, 204:79-93). 

 

1. Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri 

antara lain. 
a. Kelemahan mental, kecerdasan, intelegensi/kecakapan dan bakat 

khusus. 
b. Kelemahan fisik, panca indra, syaraf, cacat/karena sakit. 
c. Gangguan yang bersifat emosional. 
d. Sikap dan kebiasaan yang salah dalam belajar. 

 

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar yang 

menyebabkan timbulnya kesulitan belajar antara lain. 

a. Situasi belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk 

aktif. 

b. Kurikulum yang kurang fleksibel / terlalu kaku. 

c. Beban studi yang terlalu berat. 

d. Model mengajar yang monoton/membosankan. 

e. Situasi rumah yang tidak memotivasi anak untuk melakukan 

belajar. 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut 

Slameto (2003), yaitu. 

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (intern) 

Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis 

dan faktor psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan 
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dan kesehatan, sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, 

suasana hati, motivasi, minat dan kebiasaan belajar. 

b. Faktor yang bersumber dari luar manusia (ekstern) 

Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan 

faktor non manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan 

fisik. 

 

Sardiman (2001: 49) mengemukakan bahwa hasil pengajaran itu dapat 

dikatakan baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh 

siswa 

b. Hasil belajar itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. 

Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-

olah telah merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, 

sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan dan cara mendekati 

suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh 

makna bagi dirinya. 

 

Agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal maka proses 

pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan terorganisir. Sardiman 

(2001: 19) mengungkapkan bahwa agar memperoleh hasil belajar yang 

optimal, maka proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan dengan 

sadar dan sengaja serta terorganisir dengan baik. 

  

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu proses 

pembelajaran yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan 

ketercapaian suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan melalui proses 

pembelajaran yang dikategorikan sukses apabila siswa tersebut telah 

mengikuti proses pembelajaran yang ada dengan melihat hasil yang 

akan diperoleh dengan melihat perubahan dalam tingkat pengetahuan, 

sikap, serta tingkah laku yang berubah menjadi lebih baik. 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang efektif untuk kelompok kecil. Model ini 

menunjukkan efektifitas untuk berfikir secara kritis, pemecahan 

masalah dan komunikasi antar pribadi. Model pembelajaran ini 

memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dengan teman dalam 

satu kelompok kecil untuk memecahkan masalah, serta menyelesaikan 

tugas-tugas terstruktur demi mencapai tujuan bersama. 

 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi 

pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar 

(Komalasari, 2011: 62). Senada dengan itu Huda (2011: 32) 

mengatakan bahwa cooperative learning dapat didefinisikan sebagai 

small groups of learners working togetheras a team to solve a 

problem, complete a task, or accomplish a common goal (kelompok 

kecil pembelajar/siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk 

mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai 

satu tujuan bersama). 

 

Selanjutnya, Etin dan Raharjo (2007: 4) mengatakan bahwa 

cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran di mana 

siswa belajar dan bekerja dalam suatu kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, 

keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan 

aktivitas anggota kelompok, baik secara individu maupun secara 

kelompok.” 
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Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri: 

 untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam 

kelompok secara bekerja sama 

 kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah 

 jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, 

budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok 

terdapat keheterogenan tersebut. 

 penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada 

perorangan. 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 Hasil belajar akademik , yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalm tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap 

unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep 

yang sulit. 

 Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 

 Pengembangan keterampilan social, yaitu untuk mengembangkan 

keterampilan social siswa diantaranya: berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman 

untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam 

kelompok. 

Fase-fase Model Pembelajaran Kooperatif : 

Fase Indikator Aktivitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi efisien 

4 Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mengerjakan tugas 
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5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai 

upaya atau hasil belajar siswa baik 

individu maupun kelompok. 

(MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF -- MODEL 

PEMBELAJARAN-BSE DOWNLOAD.htm) 

 

Huda (2011: 59) mengatakan pembelajaran kooperatif dapat 

menciptakan suasana ruang kelas yang terbuka (inclusive). Hal ini 

disebabkan pembelajaran ini mampu membangun keberagaman dan 

mendorong koneksi antarsiswa. Huda (2011: 29) menyatakan 

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok 

yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus 

didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-

kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggung 

jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran anggota-anggota lain. 

 

Sejalan dengan itu, Huda (2011: 32) menyatakan pembelajaran 

kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja 

sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Lie 

(2005: 31-35) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok biasa 

dianggap cooperative learning. 

 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 5 unsur yang harus 

diterapkan dalam pembelajaran kooperatif yaitu. 
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(1) Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Siswa yang kurang mampu tidak akan merasa minder 

karena juga memberikan sumbangan dan akan merasa terpacu untuk 

meningkatkan usaha mereka. Sebaliknya, siswa yang lebih pandai 

tidak akan dirugikan karena rekannya yang kurang mampu telah 

memberikan bagian sumbangan mereka. 

(2) Tanggung jawab perseorangan 

Setiap siswa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Akan ada tuntutan dari masing-masing anggota kelompok untuk 

dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak menghambat 

anggota lainnya. 

(3) Tatap muka 

Setiap anggota kelompok dalam kelompoknya, harus diberi 

kesempatan untuk bertatap muka atau berdiskusi. Kegiatan ini akan 

menguntungkan baik bagi anggota maupun kelopmpoknya. Hasil 

pemikiran beberapa orang akan lebih baik daripada pemikiran satu 

orang saja. 

(4) Komunikasi antar anggota 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan 

berbagai keterampilan berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok 

sangat tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan untuk mengutarakan pendapat 

mereka. 
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(5) Evaluasi proses kelompok 

Pengajar menjadwalkan waktu khusus untuk mengevaluasi proses 

kerja kelompok dan hassil kerja sama agar selanjutnya siswa bias 

bekerja sama dengan lebih efektif. 

 

Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

1. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan  dalam kelompoknya dan berpikir bahwa semua 

anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. 

2. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan 

dilakukan evaluasi setelahnya. 

3. Saling membagi kepemimpinan antar anggota kelompok untuk 

belajar bersama selama pembelajaran. 

4. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas semua pekerjaan 

kelompok. (Nico: 2011) 

 

 

Ada beberapa elemen dasar yang membuat pembelajaran kooperatif 

lebih produktif dibandingkan dengan pembelajaran kompetitif dan 

individual. Elemen-elemen tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Interpedensi positif (positive interpedence) 

2. Interaksi promotif (promotive interaction) 

3. Akuntabilitas individu (individual accountability) 

4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil (interpersonal and 

small-group skill) 

5. Pemrosesan kelompok (group processing). (Huda, 2011: 46) 

 

 

Huda (2011: 66) menjabarkan beberapa manfaat pembelajaran 

kooperatif. Menurut mereka, selain meningkatkan keterampilan 

kognitif dan afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga memberikan 

manfaat-manfaat besar lain seperti berikut ini. 

 

1. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif 

akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. 
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2. Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan 

memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih 

besar untuk belajar. 

3. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli 

dengan teman-temannya, dan diantara mereka akan terbangun rasa 

ketergantungan yang positif untuk proses belajar mereka nanti. 

4. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa 

terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan 

etnik yang berbeda-beda.   

 

 

Aspek-aspek pembelajaran kooperatif menurut Huda (2011: 78) adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Tujuan  

2. Level kooperasi 

3. Pola interaksi 

4. Evaluasi 

 

 

Ada beberapa elemen dasar yang membuat pembelajaran kooperatif 

lebih produktif dibandingkan dengan pembelajaran kompetitif dan 

individual. Elemen-elemen tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Interpedensi positif (positive interpedence) 

b. Interaksi promotif (promotive interaction) 

c. Akuntabilitas individu (individual accountability) 

d. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil (interpersonal and 

small-group skill) 

e. Pemrosesan kelompok (group processing) (Huda, 2011: 46). 

 

 

Mengenai kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif, Solihatin 

(2007: 5) menyatakan bahwa “Cooperative Learning is more effective 

in increasing motive and performance students”. Model ini mendorong 

peningkatan kemampuan peserta didik untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang ditemui selama pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model yang berupa strategi dalam proses pembelajaran yang 

didalamnya memiliki kerja sama dalam hal tanggung jawab, interaksi, 

maupun komunikasi yang baik antar anggota kelompok yang bisa 

dilakukan antar 2-5 orang per kelompok dengan sistem heterogen 

(kemampuan kognitif, suku, agama, ras) untuk memecahkan suatu 

permasalahan secara bersama-sama dengan melihat aktivitas dan 

kemampuan individu serta keberhasilannya dapat terlihat dari 

kemampuan memaparkan dan memahami, baik secara individu 

maupun secara berkelompok. 

 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together 

(NHT) 

 

Teknik ini dikembangkan oleh Russ Frank. Pada dasarnya, NHT 

merupakan varian dari diskusi kelompok. Teknis pelaksanaannya 

hampir sama dengan diskusi kelompok. Pertama-tama guru meminta 

siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota 

diberi nomor. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. Setelah selesai, guru memanggil salah 

satu nomor, siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan 

jawaban hasil diskusi kelompok mereka. Begitu seterusnya hingga 
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semua nomor terpanggil, lalu guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi. Pemanggilan secara acak ini akan memastikan 

semua siswa benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut. 

 

Dengan penerapan metode NHT ini dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Metode ini juga dapat meningkatkan 

semangat kerja sama siswa dan dapat digunakan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. Menurut Huda (2011: 157) pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berfungsi untuk mereview, mengecek tingkat 

pemahaman dan pengetahuan siswa. 

 

Langkah-langkah pembelajaran tipe NHT: 

1. Guru mempersiapkan bahan diskusi untuk tiap-tiap kelompok 

berupa lembar kerja siswa. 

2. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok berempat atau lebih. 

Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran dari latar 

belakang sosial, ras, suku, jeis kelamin, dan kemampuan belajar. 

3. Setelah itu masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

4. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

5. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap 

paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 
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6. Guru memanggil salah satu nomor secara acak. Siswa dengan 

nomor yang dipanggil dan paling cepat mengangkat tangan 

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka atau 

semua siswa yang nomornya dipanggil menuliskan jawabannya di 

papan tulis secara bersamaan atau bergantian. 

7. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

8. Kemudian guru memberikan kuis /evaluasi, dengan memberikan 

waktu yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan kuis tersebut. 

Siswa tidak diizinkan untuk bekerja sama. Pemberian kuis/ 

evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir pokok bahasan atau 

tahapan. 

 
Langkah-langkah kegiatan dalam  NHT : 

 

1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

2.  Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui 

jawabannya. 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 

5. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain. 

6. Kesimpulan.  (Indrawati, 2007) 

 

Penjelasan  tipe ini, siswa dibagi  menjadi beberapa kelompok dan 

setiap anggota kelompok diberi nomor kepala. Selanjutnya di setiap 

kelompok dilakukan diskusi untuk menjawab permasalahan atau untuk 

melakukan suatu kegiatan.  Dari hasil kegiatan tersebut guru mengundi 

nama kelompok dan nomor anggota kelompok yang harus menjawab 
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pertanyaan atau mempresentasikan kegiatan.  Berkaitan dengan hal ini, 

maka setiap anggota kelompok dituntut untuk bekerja sama karena 

jawaban atau presentasi dari perwakilan anggota kelompok akan 

menjadi generalisasi kemampuan atau nilai kelompok. 

 

Menurut Anita Lie (2002) prosedur teknik number head together 

adalah saat pemanggilan siswa untuk menjawab atau melakukan 

sesuatu yang dipanggil adalah nomor kepala dari salah satu kelompok 

secara acak. Hal ini akan menyebabkan semua siswa harus siap. Dan 

penghargaan diberikan jika jawaban benar untuk nilai kelompok. 

Teknik ini memberikan kesempatan kepada semua siswa dalam 

kelompok untuk saling memberikan ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat,  mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerja sama mereka. 

 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep 

Spencer Kagen dalam Ibrahim (2000 : 28) untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dengan mengecek pemahaman mereka mengenai isi 

pelajaran tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan lansung kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan empat langkah sebagai berikut : (a) 

penomoran, (b) pengajuan pertanyaan, (c) berpikir bersama, (d) 

pemberian jawaban. 
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Menurut Nurhadi (2004: 121) pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam melihat kembali bahan 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa 

pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut.  Tahapan 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT diungkapkan oleh 

Nurhadi (2004: 121) dalam empat langkah sebagai berikut. 

1. Penomoran (Numbering) 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang 

beranggotakan tiga hingga lima orang dan memberi mereka nomor 

sehingga tiap siswa dalam kelompok memiliki nomor yang 

berbeda.  Pemberian nomor pada siswa dalam satu kelompok 

disesuaikan dengan banyaknya siswa da-lam kelompok itu. 

2. Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

Guru mengajukan pertanyaan kepada para siswa.  Pertanyaan dapat 

bervariasi dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum. 

3. Berpikir Bersama (HeadsTogether) 

Para siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut. 

4. Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil satu nomor tertentu kemudian siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. 

 

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa lebih 

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan karena dalam tipe 

pembelajaran ini siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda dan 

tiap anggota tahu bahwa hanya satu murid yang dipanggil untuk 

mempresentasikan jawaban. Setiap kelompok melakukan diskusi untuk 

berbagi informasi antar anggota sehingga tiap anggota mengetahui 

jawabannya.  

 

 



39 

 

Adapun manfaat dari pembelajaran kooperatif  tipe NHT bagi siswa 

adalah. 

 

1.    Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. 

2.    Perselisihan antar pribadi berkurang. 

3.    Sikap apatis berkurang. 

4.    Pemahaman lebih mendalam. 

5.    Motivasi lebih besar. 

6.    Hasil belajar lebih baik. 

7.    Meningkatkan budi pekerti, kepekaan dan toleransi. 

 

 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan Ibrahim 

(2000: 18), antara lain sebagai berikut. 

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2. Memperbaiki kehadiran 

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5. Konflik antara pribadi berkurang 

6. Pemahaman yang lebih mendalam 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

8. Hasil belajar lebih tinggi (Herdian, 2009). 

 

 

Dari manfaat di atas diketahui bahwa siswa akan lebih percaya diri, 

menghargai individu, termotivasi, dan hasil belajar akan menjadi lebih 

baik. 

 

Pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif NHT diantaranya: 

1. Kelas menjadi benar-benar hidup dan dinamis. 

2. Setiap siswa mendapat kesempatan untuk berekspresi dan 

mengeluarkan pendapatnya. 

3. Munculnya jiwa kompetisi yang sehat. 
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4. Waktu untuk mengoreksi hasil kerja siswa, lebih efektif dan 

efisien.  

 

b. Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif NHT diantaranya: 

1. Adanya alokasi waktu yang panjang. 

2. Ketidakbiasaan siswa melakukan pembelajaran kooperatif, 

sehingga menimbulkan siswa cepat bosan dalam pembelajaran. 

(Shvoong.com, 2012) 

 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping 

 

 

Model Pembelajaran Mind Mapping adalah suatu tipe Model 

pembelajaran kooperatif. Model Pembelajaran ini pertama kali 

dikenalkan oleh Toni Buzan. Inti dari Model pembelajaran ini 

menggunakan tekhnik penyusunan catatan untuk membantu murid 

menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. 

 

Busan (1993) dalam Djohan (2008) mengemukakan, bahwa  A Mind 

Map is powerful graphic technique which provides a universal key to 

unlock the potential of the brain. It harnesses the full range of cortical 

skills – word, image, number, logic, rhythm, colour and spatial 

awareness – in a single, uniquely powerful manner. In so doing, it give 

you a freedom to roam the infinite expanses of your brain. Dari 

pengertian tersebut, Djohan (2008) menyimpulkan bahwa Peta Pikiran 

merupakan suatu teknik grafik yang sangat ampuh dan menjadi kunci 

yang universal untuk membuka potensi dari seluruh otak, karena 

menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian neo-

korteks dari otak atau yang lebih dikenal sebagai otak kiri dan otak 

kanan.  

 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Mind Mapping di kemukakan 

oleh Amri dan Ahmadi sebagai berikut: 

 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin di capai. 

2. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan 

ditanggapi oleh murid. 

3. Membuat kelompok yang anggotanya 2-3 orang 

4. Tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. 

file:///D:/ini%20tugas%20semuaaa/Semester%207/Skripsi/file/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG_files/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG.htm
http://hayardin-blog.blogspot.com/
file:///D:/ini%20tugas%20semuaaa/Semester%207/Skripsi/file/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG_files/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG.htm
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5. Tiap kelompok membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di 

papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. 

6. Dari data data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau 

guru memberi perbandingan yang disediakan guru. 

 

 

Menurut Djohan (2008), proses pembuatan sebuah Mind Mapping 

(MM) secara step by step dapat dibagi menjadi empat langkah yang 

harus dilakukan secara berurutan yaitu :  

 

1. menentukan Central Topic yang akan dibuatkan MM-nya, untuk 

buku pelajaran Central Topik biasanya adalah Judul buku atau Judul 

bab yang akan dipelajari dan harus diletakkan ditengah kertas serta 

usahakan berbentuk image/gambar. 

2. membuat Basic Ordering Ideas – BOIs untuk Central Topik yang 

telah dipilih, BOIs biasanya adalah judul Bab atau Sub-Bab dari 

buku yang akan dipelajari atau bisa juga dengan menggunakan 

5WH (What, Why, Where, When, Who dan How). 

3. melengkapi setiap BOIs dengan cabang-cabang yang berisi data-

data pendukung yang terkait. Langkah ini merupakan langkah yang 

sangat penting karena pada saat inilah seluruh data-data harus 

ditempatkan dalam setiap cabang BOIs secara asosiatif dan 

menggunakan struktur radian yang menjadi ciri yang paling khas 

dari suatu MM. 

4. melengkapi setiap cabang dengan Image baik berupa gambar, 

simbol, kode, daftar, grafik dan garis penghubung bila ada BOIs 

yang saling terkait satu dengan lainnya. Tujuan dari langkah ini 

adalah untuk membuat sebuah MM menjadi lebih menarik sehingga 

lebih mudah untuk dimengerti dan diingat. 

 

Dalam membuat Mind Mapping, Tony Buzan telah menyusun sejumlah 

aturan yang harus diikuti agar Mind Mapping yang dibuat dapat 

memberikan manfaat yang optimal. Berikut adalah ringkasan dari Law 

of MM : 

1. Kertas: polos dengan ukuran minimal A4 dan paling baik adalah 

ukuran A3 dengan orientasi horizontal (Landscape). Central Topic 

diletakkan ditengah-tengah kertas dan sedapat mungkin berupa 

Image dengan minimal 3 warna. 
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2. Garis: lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin jauh dari 

pusat garis akan semakin tipis. Garis harus melengkung (tidak boleh 

garis lurus) dengan panjang yang sama dengan panjang kata atau 

image yang ada di atasnya. Seluruh garis harus tersambung ke pusat. 

3. Kata: menggunakan kata kunci saja dan hanya satu kata untuk satu 

garis. Harus selalu menggunakan huruf cetak supaya lebih jelas 

dengan besar huruf yang semakin mengecil untuk cabang yang 

semakin jauh dari pusat. 

4. Image: gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, simbol, grafik, 

table dan ritme karena lebih menarik serta mudah untuk diingat dan 

dipahami.  

5. Warna: gunakan minimal 3 warna dan lebih baik 5 – 6 warna. 

Warna berbeda untuk setiap BOIs dan warna cabang harus mengikuti 

warna BOIs. 

6. Struktur: menggunakan struktur radian dengan sentral topic terletak 

di tengah-tengah kertas dan selanjutnya cabang-cabangnya menyebar 

ke segala arah. 

 

Dalam tahap aplikasi, terdapat empat langkah yang harus dilakukan 

proses pembelajaran berbasis Mind Mapping, yaitu.  

1.  Overview: Tinjauan Menyeluruh terhadap suatu topik pada saat 

proses pembelajaran baru dimulai. Hal ini bertujuan untuk memberi 

gambaran umum kepada siswa tentang topik yang akan dipelajari. 

Khusus untuk pertemuan pertama pada setiap awal Semester, 

Overview dapat diisi dengan kegiatan untuk membuat Master Mind 

Map yang merupakan rangkuman dari seluruh topik yang akan 

diajarkan selama satu Semester yang biasanya sudah ada dalam 

Silabus. Dengan demikian, sejak awal siswa sudah mengetahui topik 

apa saja yang akan dipelajarinya sehingga membuka peluang bagi 

siswa yang aktif untuk mempelajarinya lebih dahulu di rumah atau di 

perpustakaan. 
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2. Preview: Tinjauan Awal merupakan lanjutan dari Overview sehingga 

gambaran umum yang diberikan setingkat lebih detail daripada 

Overview dan dapat berupa penjabaran lebih lanjut dari Silabus. 

Dengan demikian, siswa diharapkan telah memiliki pengetahuan awal 

yang cukup mengenai sub-topik dari bahan sebelum pembahasan 

yang lebih detail dimulai. Khusus untuk bahan yang sangat sederhana, 

langkah Preview dapat dilewati sehingga langsung masuk ke langkah 

Inview. 

3. Inview: Tinjauan Mendalam yang merupakan inti dari suatu proses 

pembelajaran, di mana suatu topik akan dibahas secara detail, 

terperinci dan mendalam. Selama Inview ini, siswa diharapkan dapat 

mencatat informasi, konsep atau rumus penting beserta grafik, daftar 

atau diagram untuk membantu siswa dalam memahami dan 

menguasai bahan yang diajarkan. 

4. Review: Tinjauan Ulang dilakukan menjelang berakhirnya jam 

pelajaran dan berupa ringkasan dari bahan yang telah diajarkan serta 

ditekankan pada informasi, konsep atau rumus penting yang harus 

diingat atau dikuasai oleh siswa. Hal ini akan dapat membantu siswa 

untuk fokus dalam mempelajari-ulang seluruh bahan yang diajarkan 

di sekolah pada saat di rumah. Review dapat juga dilakukan saat 

pelajaran akan dimulai pada pertemuan berikutnya untuk membantu 

siswa mengingatkan kembali bahan yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 
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Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang memusatkan 

kegiatan belajar pada guru. Siswa hanya duduk, mendengarkan dan 

menerima informasi. Cara penerimaan informasi akan kurang efektif 

karena tidak adanya proses penguatan daya ingat, walaupun ada proses 

penguatan yang berupa pembuatan catatan, siswa membuat catatan 

dalam bentuk catatan yang monoton dan linear.   

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Dengan metode pembelajaran yang sesuai, 

siswa dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi dan dapat 

mengembangkan potensi yang tersimpan dalam dirinya. Proses belajar 

siswa sangat dipengaruhi oleh emosi di dalam dirinya. Emosi dapat 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar apakah hasilnya baik atau 

buruk. Pembelajaran berbasis peta pikiran, berusaha menggabungkan 

kedua belahan otak yakni otak kiri yang berhubungan dengan hal yang 

bersifat logis (seperti belajar) dan otak kanan yang berhubungan dengan 

keterampilan (aktivitas kreatif). Dengan demikian, adanya teknik Mind 

Mapping atau pemetaan pikiran patut diduga dapat meningkatkan 

pencapaian hasil belajar siswa.   

Kiranawati ( 2007:1) menjelaskan 10 Kelebihan model pembelajaran 

Mind Mapping sebagai berikut : 

1. Dapat mengemukakan pendapat secara bebas. 

2. Dapat bekerjasama dengan teman lainnya 

3. Catatan lebih padat dan jelas 

4. Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. 

5. Catatan lebih terfokus pada inti materi 
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6. Mudah melihat gambaran keseluruhan 

7. Membantu Otak untuk : mengatur, mengingat, membandingkan 

dan membuat hubungan 

8. Memudahkan penambahan informasi baru 

9. Pengkajian ulang bisa lebih cepat 

10. Setiap peta bersifat unik. 

 

Kiranawati ( 2007:1) menjelaskan 3 Kelemahan model pembelajaran 

Mind Mapping sebagai berikut :  

Kekurangan pembelajaran model Mind Mapping : 

1. Hanya murid yang aktif yang terlibat  

2. Tidak sepenuhnya murid yang belajar  

3. Mind map murid bervariasi sehingga guru akan kewalahan 

memeriksa mind map murid 

(Sumber : http://hayardin-blog.blogspot.com/2012/09/10-kelebihan-

model-pembelajaran-mind.html#ixzz29W6bon4L) 

 

5.  Penerapan Pembelajaran Kooperatif dalam Konsep IPS Terpadu 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi 

sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari 

http://hayardin-blog.blogspot.com/2012/09/10-kelebihan-model-pembelajaran-mind.html#ixzz29W6bon4L
http://hayardin-blog.blogspot.com/2012/09/10-kelebihan-model-pembelajaran-mind.html#ixzz29W6bon4L
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isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi bahan kajian: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Bahan kajian itu menjadi mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Nursid Sumaatmaja, 1980: 

20) 

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi 

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada 

hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok 

aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara 

holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). 

Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan 

pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 
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baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik 

(Depdikbud, 1996:3). Salah satu di antaranya adalah memadukan 

Kompetensi Dasar. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan 

untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-

hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk 

dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi 

sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta 

didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. 

Dari segi strategis pembelajarannya, pembelajaran IPS Terpadu 

menekankan pada model-model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif melalui proses dan partisipasi siwa dalam mencari, 

menemukan, dan bagaimana informasi tersebut dapat diolah. Pembelajaran 
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kooperatif yang disebut juga sebagai pembelajaran menggunakan metode 

kerja kelompok yaitu metode mengajar dengan mengelompokan siswa 

menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan atau membahas 

tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut. Adapun alasan 

penggunaan model kooperatif pada pembelajaran siswa diantaranya. 

a) Membuat peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya dalam 

satu kesatuan tugas. 

b) Mengembangkan kekuatan untuk mencari dan menemukkan bahan-

bahan untuk melaksanakan tugas. 

c) Membuat peserta didik menjadi lebih aktif. 

 

Dalam pembelajaran IPS Terpadu yang menuntut pengembangan 

kemampuan berfikir kritis siswa dan keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar adalah tepat apabila diterapkan model pembelajaran kooperatif. 

 

6.  Hakikat Mata Pelajaran Ekonomi dalam IPS Terpadu 

Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang tercakup dalam IPS 

Terpadu. Mata Pelajaran Ekonomi diberikan pada jenjang pendidikan 

menengah dan juga perguruan tinggi. Ekonomi merupakan ilmu tentang 

perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui 

pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi dan 

konsumsi. Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan 
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kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di 

lingkungan kehidupan manusia. 

Mata pelajaran Ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai 

bagian integral dari IPS. Pada tingkat pendidikan menengah, ekonomi 

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. 

Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa 

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang 

terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara 

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. 

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, 

dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, 

masyarakat, dan negara. 

4. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai 

sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala 

nasional maupun internasional 

 

Mata pelajaran Ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan 
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kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

 

1. Perekonomian 

2. Ketergantungan 

3. Spesialisasi dan pembagian kerja 

4. Perkoperasian 

5. Kewirausahaan 

6. Akuntansi dan manajemen. 

Ruang lingkup mata pelajaran ekonomi pada IPS terpadu Sekolah 

Menengah Pertama tercakup pada prilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berikut Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Ekonomi pada IPS Terpadu yang merupakan SK ke-7 dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar mata pelajaran 

     ekonomi kelas VIII 

7. Memahami kegiatan 

perekonomian 

Indonesia 

7.1 Mendeskripsikan permasalahan angkatan 

kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya 

dalam kegiatan ekonomi, serta peranan 

pemerintah dalam upaya 

penanggulangannya 

7.2 Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia 

7.3  Mendeskripsikan fungsi pajak dalam 

perekonomian nasional 

7.4  Mendeskripsikan permintaan dan 

penawaran serta  terbentuknya harga pasar 

 Sumber: Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 mengenai SK dan KD 



51 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa KD dirancang sedemikian rupa, 

berurutan dan berkesinambungan. Dari KD 7.1 yang mendeskripsikan 

permasalahan angkatan kerja, di KD 7.2 adalah pelaku-pelaku ekonomi 

yang merupakan angkatan kerja yang telah dipelajari KD sebelumnya, 

selain itu sikap siswa terhadap mata pelajaran juga mempengaruhi 

bagaimana siswa tersebut mampu menyerap apa yang sebelumnya 

dijelaskan oleh guru pada pelajaran sebelumnya, sehingga dapat 

membantu memahami pelajaran tersebut dengan baik. 

7.  Sikap Siswa Terhadap Mata Pelajaran 

 

Ada beberapa definisi yang digunakan untuk mengetahui pengertian 

sikap dari beberapa teori dan pendapat dari para penulis buku maupun 

para ahli.  

 

Azwar (2000 : 6) mengatakan bahwa sikap adalah evaluasi umum yang 

dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue. 

Menurut Azwar contoh sikap peserta didik terhadap objek misalnya 

sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Sikap peserta didik 

terhadap mata pelajaran harus lebih positif setelah peserta didik 

mengikuti pembelajaran dibanding sebelum mengikuti pembelajaran.  

Menurut artikel yang ditulis dalam Wikipedia, the free encyclopedia 

diungkapkan “an attitude is a hypothetical construct that represents an 

individual's degree of like or dislike for an item. Attitudes are generally 
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positive or negative views of a person, place, thing, or event this is often 

referred to as the attitude object”. Artinya sikap adalah suatu 

pengembangan hipotesis yang menggambarkan/menunjukkan derajat 

kesukaan atau tidak sukaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap secara 

umum merupakan pandangan positif atau negatif dari seseorang, tempat, 

hal, atau peristiwa yang sering dikenal sebagai obyek sikap.  

  

Menurut Trow dalam Djali (2006:114) sikap adalah suatu kesiapan 

mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang 

tepat.  Sementara itu sikap belajar adalah kecenderungan prilaku 

seseorang tatkala mempelajari hal-hal yang bersifat akademik (Djaali, 

2008). Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan 

setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, 

materi, tugas-tugas, serta lainnya. (Nasution, 1978) 

 

Perubahan sikap merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu pendidik harus 

membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman belajar peserta 

didik yang membuat sikap peserta didik terhadap mata pelajaran menjadi 

lebih positif.  

 

Dari semua pengertian yang diungkapan di atas dapat diambil sebuah 

pengertian tentang sikap, yaitu sikap adalah penilaian seseorang terhadap 

suatu obyek, situasi, konsep, orang lain maupun dirinya sendiri akibat 

hasil dari proses belajar maupun pengalaman di lapangan yang 

menyatakan rasa suka (respon positif) dan rasa tidak suka (respon 
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negatif). . Dari definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis 

besar sikap terdiri dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan 

dengan pembicaraan dan dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi 

respon sesuai dan tidak sesuai) dan emosi (menyebabkan respon-respon 

yang konsisten). Sikap merupakan salah satu tipe karakteristik afektif 

yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam proses 

pembelajaran.  

 

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu 

(Azwar S., 2000 : 23-27). 

1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan 

penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau 

problem yang kontroversial.  

2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling 

dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling 

bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah 

mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan 

perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi 

tendensi atau kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang 

dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap 

seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.  

Menurut Azwar (2005) sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni.  

1) Menerima (receiving)  

menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (obyek). 

 

2) Merespon (responding) 

memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap 

karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau 
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mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau 

salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. 

 

3) Menghargai (valuing) 

mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan 

orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 

tiga, misalnya seorang mengajak ibu yang lain (tetangga, saudaranya, 

dsb) untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan 

tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai sikap 

positif terhadap gizi anak. 

 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.  

 

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap 

seseorang. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang mengatakan 

sesuatu mengenai obyek sikap yang hendak diungkap. Pernyataan sikap 

mungkin berisi atau mengatakan hal-hal yang positif mengenai obyek 

sikap, yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada obyek 

sikap. Pernyataan ini disebut dengan pernyataan yang favourable. 

Sebaliknya pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal negatif 

mengenai obyek sikap yang bersifat tidak mendukung maupun kontra 

terhadap obyek sikap. Pernyataan seperti ini disebut dengan pernyataan 

yang tidak favourabel. Suatu skala sikap sedapat mungkin diusahakan 

agar terdiri atas pernyataan favorable dan tidak favorable dalam jumlah 

yang seimbang. Dengan demikian pernyataan yang disajikan tidak 

semua positif dan tidak semua negatif yang seolah-olah isi skala 

memihak atau tidak mendukung sama sekali obyek sikap (Azwar, 

2005:87-93). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap obyek sikap antara 

lain. 

1. Pengalaman pribadi untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap. 

Pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat, karena 

itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi 

tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, 

individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah 

dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan 

untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut. 

3. Pengaruh kebudayaan. Tanpa disadari kebudayaan telah 

menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai masalah. 

Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena 

kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu 

masyarakat asuhannya. 

4. Media Massa. Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau 

media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual 

disampaikan secara obyektif cenderung dipengaruhi oleh sikap 

penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya.  

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama. Konsep moral dan ajaran 

dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan 

sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan jika kalau pada 

gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

6. Faktor Emosional. Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan 

pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam 

penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 

ego. (Azwar, 2005:30-38). 

 

Sikap belajar dapat diartikan sebagai kecendrungan prilaku ketika ia 

mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar ikut 

menentukan intensitas kegiatan belajar. Sikap belajar yang positif akan 

menimbulkan intensitas kegunaan yang lebih tinggi dibandingkan sikap 

belajar yang negatif. Peranan sikap bukan saja ikut menentukan apa yang 

dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya. 
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Sikap positip siswa terhadap mata pelajaran khususnya ekonomi seperti 

telah diuraikan di atas, tujuan pendidikan ekonomi antara lain adalah 

penekanannya pada pembentukan sikap siswa. Sikap merupakan suatu 

kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak sesuatu, 

konsep, kumpulan ide, atau kelompok individu. Hal ini dapat disikapi 

oleh siswa secara berbeda-beda, mungkin menerima dengan baik atau 

sebaliknya. Dengan demikian, sikap siswa terhadap mata pelajaran 

ekonomi adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak pelajaran 

ekonomi. Agar siswa dapat menerima pelajaran ekonomi atau 

memberikan respon positif setelah mengikuti pelajaran ekonomi perlu 

ditanamkan sikap positif siswa terhadap pelajaran ekonomi. Dengan kata 

lain, dalam proses pembelajaran ekonomi perlu diperhatikan sikap 

positif siswa terhadap ekonomi. Artinya setelah siswa belajar ekonomi, 

sikap siswa lebih positif terhadap pelajaran ekonomi (mempunyai respon 

positif atau lebih menyukai ekonomi. 

Sikap positif siswa terhadap pelajaran menjadi hal yang sangat penting 

untuk meningkatkan kepercayaan dirinya untuk meningkatkan prestasi 

dalam belajar. Sikap positif datang dari pengalaman pelajaran di dalam 

lingkungan dan secara parsial dicapai ketika suatu visi perubahan yang 

baik di dalam pikiran itu diterapkan terhadap orang-orang, keadaan, 

kejadian, atau perilaku-perilaku. Dengan demikian, untuk menumbuhkan 

sikap positif terhadap pelajaran ekonomi, perlu diperhatikan agar 

penyampaian ekonomi dapat menyenangkan, mudah dipahami, dan 

tunjukkan bahwa ekonomi banyak kegunaannya. Oleh karena itu, materi 
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harus dipilih dan disesuaikan dengan lingkungan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari (kontekstual) dan tingkat kognitif siswa, dimulai 

dengan cara-cara informal melalui pemodelan sebelum dengan cara 

formal. Dari pengalaman ini diharapkan siswa mempunyai pengalaman 

yang baik terhadap pelajaran ekonomi sehingga mengalami perubahan 

berpikir tentang ekonomi menjadi pelajaran yang menyenangkan. 

B. Penelitian yang Relevan 

 

a. Mahfud Fauzi (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang 

pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

GI jika dibandingkan dengan yang menggunakan tipe NHT pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat semester 

genap tahun pelajaran 2009/2010 dengan perhitungan fhitung 7,497 > 

ftabel 4,062. Dengan rata-rata pada kelas eksperimen 79,917 dan rata-

rata pada kelas control 67,917. 

b. Diana Sari (2007) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

penerapan metode kooperatif tipe NHT terjadi peningkatan aktivitas 

dari siklus ke siklus. Siklus I  terdapat 60% aktivitas yang cukup baik, 

pada siklus ke II terdapat 70% aktivitas belajar yang sudah cukup baik, 

dan pada siklus ke III 80% aktivitas belajar yang sudah cukup baik. 

c. Ulfiana Kurniawati (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 
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dibelajarkan menggunakan metode SQ3R dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan dengan metode Mind Mapping. Dimana rata-rata 

hasil belajar IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan menggunakan 

metode SQ3R (69,815) lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar 

yang menggunakan metode pembelajaran mind mapping (64,314). 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif, yaitu kooperatif tipe Number Head Together 

(NHT) dan kooperatif tipe Mind Mapping. Variabel terikat (dependen) 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS Terpadu siswa melalui kedua 

model pembelajaran kooperatif tersebut. Variabel moderator dalam 

penelitian ini adalah sikap siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu,  

khususnya ekonomi. 

 

1. Ada Perbedaan Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa yang diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dengan 

Siswa yang diajarkan menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Mind Mappping. 
 

Dengan penerapan metode NHT ini dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Metode ini juga dapat meningkatkan 

semangat kerja sama siswa dan dapat digunakan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. 

 



59 

 

Teknis pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. 

Pertama-tama, guru meminta siswa untuk duduk berkelompok-

kelompok secara heterogen. Masing-masing anggota diberi nomor. 

Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap 

paling benar dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut. Setelah selesai, guru memanggil salah satu nomor, 

siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban hasil 

diskusi kelompok mereka. Begitu seterusnya hingga semua nomor 

terpanggil, lalu guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

 

Setiap siswa dalam kelompok mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dapat berbagi ide sehingga dapat menghindari kemungkinan 

terjadinya satu siswa mendominasi pembelajaran dalam kelompoknya. 

Untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah ketika dapat 

menjawab pertanyaan dari guru akan memiliki harga diri yang tinggi, 

rasa percaya diri, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan hasil pembelajarannya. 

 

Mind mapping atau peta pikiran adalah cara paling efektif dan efisien 

untuk memasukkan, menyimpan dan mengeluarkan data dari/ke otak. 

Peta pikiran membuat otak manusia ter-eksplor dengan baik, dan 

bekerja sesuai fungsinya. Seperti kita ketahui, otak manusia terdiri dari 

otak kanan dan otak kiri. Dalam peta pikiran, kedua sistem otak 

diaktifkan sesuai porsinya masing-masing. Dengan kombinasi warna, 
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gambar, dan cabang-cabang melengkung, akan merangsang secara 

visual. Sehingga infomasi dari mind mapping mudah untuk diingat.  

 

Mind Mapping dapat menghubungkan ide baru dan unik dengan ide 

yang sudah ada, sehingga menimbulkan adanya tindakan spesifik yang 

dilakukan oleh siswa. Dengan penggunaan warna dan symbol-simbol 

yang menarik akan menciptakan suatu hasil pemetaan pikiran yang 

baru dan berbeda. Pemetaan pikiran merupakan salah satu produk 

kreatif yang dihasilkan oleh siswa dalam kegiatan belajar.   

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Mind Mapping dapat dilakukan 

dengan cara guru menyampaikan kompetensi yang ingin di capai 

terlebih dahulu, kemudian guru mengemukakan konsep atau 

permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa. Lalu, siswa membuat 

kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Tiap kelompok mencatat 

alternatif jawaban hasil diskusi. Setelah itu, tiap kelompok membaca 

hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan 

sesuai kebutuhan guru. Dari data data di papan, siswa diminta 

membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan yang 

disediakan guru. 

 

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dua diantaranya 

adalah tipe NHT dan Mind Mapping. Kedua model kooperatif tersebut 

memiliki langkah-langkah yang relatif sama dan tetap dalam satu jalur 

yaitu pembelajaran dalam kelompok yang berpusat pada siswa (student 

centered) dan guru berperan sebagai fasilitator. 

file:///D:/ini%20tugas%20semuaaa/Semester%207/Skripsi/file/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG_files/Model%20Pembelajaran%20Mind%20Mapping%20%20%20HAYARDIN%20BLOG.htm
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Peran guru sebagai fasilitator dan moderator sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, 

dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar 

kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, 

sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah 

yang efektif di dalam daerah pengembangan terdekat/proksimal 

masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran 

menekankan perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, semakin 

lama siswa semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk 

pembelajarannya sendiri. 

 

Siswa yang memiliki sikap yang cukup antusias dalam menerima 

pelajaran dengan baik, umumnya lebih cepat untuk memahami dan 

menyerap informasi baru yang akan diterimanya. Sikap positif ini 

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, apalgi 

di model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerja sama tim, 

maka sikap positif sangat diperlukan untuk bekerja bersama dengan 

rekan yang tidak semuanya memiliki sikap positif. Adapun yang 

memliki sikap negatif cenderung lebih pasif dan “pasrah” dengan apa 

yang diberikan kepadanya. Sebagian besar hasil belajar yang diperoleh 

pun cenderung rendah dan kurang optimal. Disini dapat terlihat bahwa 
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hasil yang diperoleh oleh sikap yang memicu siswa, mempengaruhi 

hasil belajar yang dicapainya. 

 

2. Rata- rata Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa yang memiliki Sikap 

Positif melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT lebih tinggi 

dibandingkan Tipe Mind Mappping. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT, sikap siswa terhadap mata 

pelajaran IPS adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak 

pelajaran IPS. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh 

John Dewey. Menurutnya, belajar tergantung pada pengalaman dan 

minat siswa sendiri yang mengakibatkan terciptanya suasana belajar 

siswa yang lebih menyenangkan dan berdampak pada sikap siswa yang 

merespon positif dan proaktif dalam memecahkan masalah dan dapat 

berintergrasi sehingga hasil belajarnya pun maksimal. Agar siswa 

dapat menerima pelajaran IPS atau memberikan respon positif setelah 

mengikuti pelajaran IPS perlu ditanamkan sikap positif siswa terhadap 

pelajaran IPS. Artinya setelah siswa belajar mata pelajaran IPS, sikap 

siswa lebih positif terhadap pelajaran IPS (mempunyai respon positif) 

atau lebih menyukai mata pelajaran IPS. 

 

Tahap penomoran yang terdapat dalam NHT memungkinkan siswa 

yang memiliki sikap positif yang tinggi akan berlomba-lomba untuk 

mempersiapkan diri secara maksimal untuk melakukan presentasi 

dengan baik. Demikian dengan teknik acak yang memicu siswa lebih 

semangat untuk menerangkan hasil diskusi mereka dengan baik. Peran 

rekan sebaya yang ada dalam tim juga menjadi bermanfaat, karena 
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menjadi pemicu rekan yang lainnya untuk ikut menanamkan sikap 

positif untuk menerima pelajaran dengan baik, sehingga hasilnya pun 

bisa dikatakan positif. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Vygotsky, yang menyatakan dikehendakinya setting kelas 

berbentuk pembelajaran kooperatif antara kelompok siswa dengan 

kemampuan yang berbeda sehingga siswa dapat berinteraksi dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-

strategi pemecahan masalah yang ada dalam pengembangan terdekat. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping tidak terdapat tahap 

penomoran, sehingga siswa yang melakukan presentasi adalah iswa 

yang tentunya tiap kelompok memiliki wakil yang terbaik yang 

mampu melakukan presentasi dengan baik. Hal ini membuat 

kecenderungan untuk memilih siswa yang memiliki sikap positif yang 

mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan yang memiliki sikap 

negatif lebih memilih untuk bersikap pasif, sehingga hasil pelajaran 

yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe NHT lebih 

tinggi dibandingkan dengan kooperatif tipe Mind Mapping. 

 

3. Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa yang memiliki Sikap Negatif 

melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT lebih rendah 

dibandingkan Tipe Mind Mappping. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT, pemanggilan siswa berdasarkan 

nomor dilakukan secara acak, tak jarang membuat siswa yang 

memiliki sikap negatif untuk lebih siap dalam mempersiapkan 

presentasi yang hendak ia lakukan, sehingga tidak menimbulkan 
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kekecewaan dari rekan-rekan yang ada di kelompoknya. Tahap 

penomoran yang dilakukan membuat siswa dapat melakukan persiapan 

dengan lebih matang, agar hasil yang disampaikan pun dapat berjalan 

secara optimal. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang sesuai sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Pembelajaran berbasis peta pikiran, 

berusaha menggabungkan kedua belahan otak yakni otak kiri yang 

berhubungan dengan hal yang bersifat logis (seperti belajar) dan otak 

kanan yang berhubungan dengan keterampilan (aktivitas kreatif). 

Dengan demikian, adanya teknik Mind Mapping atau pemetaan pikiran 

dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa.   

 

Pembelajaran tipe mind mapping, siswa diajak untuk berimajinasi dan 

berkreasi dengan warna dan gambar sehingga mereka yang memiliki 

bakat, walaupun cenderung memiliki sikap negatif, dapat berimajinasi 

dengan cukup tinggi dan dapat menangkap apa yang guru terangkan 

melalui model pemetaan pikiran. Menurut Piaget, pengetahuan tidak 

diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. 

Dari pandangan Piaget ini dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu 

cara maupun kemampuan anak menyerap ilmu berbeda-beda 

berdasarkan kematangan intelektual anak. Sehingga hasil belajar yang 

diinginkan pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

siswa yang memiliki sikap negatif adalah lebih rendah dibandingkan 

model kooperatif mind mapping. 
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4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif dengan 

Sikap Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu 

 

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa yang 

memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran IPS Terpadu hasil 

belajarnya lebih baik daripada siswa yang memiliki sikap negatif 

terhadap mata pelajaran IPS Terpadu, jika pada model kooperatif tipe 

Mind Mapping, siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata 

pelajaran lebih tinggi hasil belajarnya daripada yang memiliki sikap 

negatif, maka terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

dan sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

divisualisasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

        Model Pembelajaran 

Sikap 

NHT Mind Mapping 

Positif    Hasil Belajar IPS    >    Hasil Belajar IPS 

Negatif    Hasil Belajar IPS    <    Hasil Belajar IPS 

 

D. Anggapan Dasar Hipotesis 

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu. 

1. Seluruh siswa kelas VIII semester ganjil tahun 2012/2013 yang 

menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang 

relatif sama dalam mata pelajaran Ekonomi. 
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2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan kelas yang diberi pembelajaran menggunakan 

model pebelajaran kooperatif tipe Mind Mapping, diajar oleh guru 

yang sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar 

Ekonomi selain model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model 

pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping, diabaikan. 

 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dibandingkan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe mind mapping.  

2. Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata 

pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. 

3. Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata 

pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT lebih rendah dibandingkan dengan yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. 

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap 

siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. 


