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1. MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

� Pembelajaran kooperatif (cooperative 
learning) adalah suatu metode pengajaran di 
mana siswa bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil untuk saling membantu dalam 
mempelajari suatu materi pelajaran.

� Pembelajaran akan lebih berhasil apabila 
dilaksanakan melalui constructing dan
creating. Kerjasama juga dapat 
mengembangkan potensi masing-masing 
siswa. Siswa dapat bertindak sebagai nara 
sumber bagi siswa lainnya.
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
(Lanjutan)

Pembelajaran kooperatif menekankan 

pemanfaatan tujuan bersama dan sukses 
bersama sebagai pengikat dan hanya bisa 
dicapai apabila anggota kelompok bersama-
sama belajar. Tanggung jawab utama guru 
adalah mendorong siswa bekerjasama  serta 
mempertimbangkan pentingnya problem 
bersama.
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF: 
PERAN GURU

� Saat pengembangan latihan: guru menetapkan 
corak latihan dan tugas yang harus 
dikembangkan siswa.

� Saat diskusi formal: guru menyusun pola diskusi 
yang memungkinkan siswa berpikir mengenai 
apa yang telah dikerjakan, dan tindakan untuk 
berbagi (share) pengetahuan.

� Saat diskusi informal: guru mendampingi diskusi 
informal yang diprakarsai oleh siswa untuk 
saling memantau.
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF:
KARAKTERISTIK

� Saling ketergantungan secara positif.

� Interaksi tatap muka.

� Tanggung jawab secara individual.

� Interpersonal dan keterampilan dalam 
kelompok kecil.

� Proses kelompok.
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METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF:
MACAM-MACAM

� Pembelajaran Tim Siswa (PTS).

� Student Team-Achivement Division (STAD).

� Teams Games-Tournament (TGT).

� Jigsaw 1.

� Jigsaw 2.

� Team Accelerated Instruction (TAI).

� Cooperatif Integrated Reading and 
Composition (CIRC).
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a. Pembelajaran Tim Siswa (PTS)

� Menekankan tujuan dan sukses tim.

� Kesuksesan akan diperoleh apabila semua 
anggota bisa belajar mengenai pokok bahasan 
yang telah diajarkan.

� Tugas-tugas siswa bukan melakukan sesuatu 
sebagai sebuah tim, tetapi belajar sesuatu 
sebagai sebuah tim.

� Tiga konsep penting dalam PTS adalah: 
penghargaan bagi tim, tanggung jawab 
individu, dan kesempatan sukses yang sama.
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b.   Student Team-Achivement Division
(STAD)

� Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 
terdiri dari siswa yang berbeda tingkat 
kemampuan, jenis kelamin, dan etniknya.

� Siswa bekerja untuk memastikan bahwa semua 
anggota tim telah menguasai pelajaran.

� Siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara 
sendiri-sendiri dan tidak boleh saling membantu.

� Skor kuis masing-masing siswa dibandingkan 
dengan rata-rata pencapaian sebelumnya.

� Masing-masing kelompok diberi poin sesuai 
dengan capaiannya.

� Poin itu dijumlahkan dan bagi yang tertinggi 
poinnya akan mendapatkan sertifikat. 
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c. Teams Games-Tournament (TGT)

� Menggunakan metode yang sama dengan STAD, 
tetapi kuis digantikan dengan turnamen mingguan. 

� Siswa memainkan games akademik dengan anggota 
tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor 
timnya.

� Siswa memainkan game bersama tiga orang pada 
meja turnamen.

� Peserta yang maju sebelumnya adalah mereka yang 
memiliki nilai yang sama.

� Peraih skor tertinggi dalam tiap meja diberi nilai 60 
poin untuk timnya.

� Tim dengan kinerja tertinggi akan mendapatkan 
sertifikat.
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d. Jigsaw 1

� Menggunakan metode yang sama dengan STAD 
dan TGT.

� Siswa dibagi beberapa kelompok kecil.
� Masing-masing kelompok diberi tugas untuk 

mengkaji dan mendiskusikan tema-tema khusus 
dari tema besar yang menjadi materi 
pembelajaran.

� Masing-masing kelompok kemudian diminta 
untuk menyampaikan hasil dari diskusinya 
kepada kelompok lain.

� Setelah itu diberikan kuis kepada semua 
kelompok untuk semua tema.

� Penghitungan skor didasarkan pada perolehan 
poin (seperti pada STAD).
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e. Jigsaw 2

� Menggunakan metode yang sama dengan STAD, 
TGT, dan Jigsaw 1.

� Siswa ditugaskan untuk membaca suatu bab, buku 
kecil, atau materi-materi tertentu.

� Tiap anggota tim ditugaskan secara acak untuk 
menjadi ahli dalam aspek tertentu dari tugas 
bacanya.

� Setelah membaca, para ahli dari masing-masing 
kelompok berdiskusi sesuai dengan bacaannya, 
kemudian kembali ke kelompok untuk 
menyampaikan hasil dari diskusinya dengan 
kelompok lain.

� Diberikan kuis untuk semua topik.
� Penghitungan skor didasarkan pada perolehan poin 

(seperti pada STAD).
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f.  Team Accelerated Instruction 
(TAI)

� Menggunakan metode yang sama dengan 
STAD dan TGT.

� TAI berbeda dengan STAD dan TGT, 
karena TAI bersifat individual.

� TAI dirancang khusus untuk mata 
pelajaran matematika.

� Siswa memasuki sekuen individual setelah 
sebelumnya ada tes penempatan.
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f. Team Accelerated Instruction 
(TAI)

Lanjutan:

� Teman satu tim saling memeriksa hasil kerja 
masing-masing dan saling memantau untuk 
menyelesaikan berbagai masalah.

� Unit tes yang terakhir akan dilakukan tanpa 
bantuan teman satu kelompoknya dan 
skornya akan dihitung dengan monitor 
siswa.

� Tiap minggu guru menjumlahkan angka dari 
tiap unit yang telah diselesaikan semua 
anggota tim.
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g.  Cooperatif Integrated Reading and 
Composition (CIRC).

� CIRC merupakan program untuk meningkatkan 
kemampuan membaca dan menulis  siswa.

� Siswa diminta untuk membaca novel, buku atau 
bahan lainnya.

� Para siswa berpasangan dalam satu tim untuk 
membaca, merangkum, menulis tanggapan, atau 
memprediksi akhir suatu cerita. 

� Selanjutnya masing-masing siswa saling 
membaca hasil tulisan, kemudian merevisi dan 
menyuntingnya.

� Mempersiapkan pemuatan hasil kerja tim.



16

2. MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
MASALAH

� Adalah pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 
bagi siswa untuk belajar berpikir kritis  dan 
keterampilan pemecahan masalah untuk 
memperoleh konsep atau pengetahuan yang 
essensial (Moffit, 2001)

� Secara flosofis sekolah seharusnya menjadi 
laboratorium untuk memecahkan masalah 
kehidupan secara nyata (J. Dewey).
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PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH:
TAHAP-TAHAP

1.   Orientasi siswa kepada masalah: guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik 
yang dibutuhkan, memotivasi siswa pada 
aktivitas pemecahan masalah.

2.   Mengorganisasi siswa untuk belajar: guru 
membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut.

3.   Membimbing penyelidikan indvidu: guru 
mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan 
penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah.
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PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH:
TAHAP-TAHAP

Lanjutan:

4.   Mengembangkan dan menyajikan: guru 
membantu siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan dan memantu mereka untuk 
berbagi tugas dengan temannya.

5.  Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah: guru membantu 
siswa melakukan refleksi dan evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan proses 
yang mereka gunakan.
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BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM PBM

1.   Tugas-tugas perencanaan: bekerja dalam pasangan 
atau kelompok kecil untuk melakukan penyelidikan, 
situasi yang autentik, mengandung teka-teki dan 
tidak terdefinisi secara ketat, dan memungkinkan 
kerjasama, serta konsisten dengan tujuan.

2.   Tugas-tugas interaktif: tidak mesti harus 
mendapatkan informasi baru dalam jumlah besar, 
masalah yang diselidiki tidak mesti memiliki 
jawaban mutlak benar, selama tahap penyelidikan 
siswa didorong mencari informasi sebanyak 
mungkin.

3.   Guru membantu siswa menganalisis dan 
mengevaluasi proses berpikir siswa.
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3. METODE PEMBELAJARAN VCT 
(Value Clarification Technique)

Pendekatan Evokasi (Ekspresi Spontan):

� Siswa diberi kebebasan dan kesempatan 
penuh untuk mengemukakan 
(mengekspresikan) tanggapan, 
perasaan, penilaian, dan pandangannya 
terhadap suatu hal yang sudah 
ditentukan oleh guru (baik hal yang 
positif maupun negatif).
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METODE PEMBELAJARAN VCT 
(Lanjutan)

Pendekatan Suggestif Terarah:

� Siswa secara perlahan dan halus 
diarahkan (digiring) menuju suatu 
kesimpulan atau pendapat yang sudah 
ditentukan.

� Dalam hal ini digunakan pula 
pendekatan Teknik Inkuiri Nilai melalui 
pertanyaan-pertanyaan.



22

METODE PEMBELAJARAN VCT 
(Lanjutan)

Pendekatan Kejelasan Moral 

(Moral Reasoning)

� Pendekatan ini dipakai dalam 
pelaksanaan pembinaan moral kognitif 
(Cognitive Moral Development), 
melalui diskusi kelompok atau kelas, 
inkuiri nilai dan eksamploritori 
(percontohan).
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METODE PEMBELAJARAN VCT 
(Lanjutan)

Pengungkapan Nilai 

(Value Clarification)

� Siswa dibina kesadaran emosional 
nilainya melalui cara yang kritis 
rasional melalui klarifikasi dan 
menguji kebenaran, kebaikan, 
keadilan, kelayakan, dan 
ketepatannya.
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN VCT: 

� Siswa diminta untuk 
mengidentifikasi nilai, sikap moral, 
mengklarifikasi diri, dan menilai, 
serta mengambil kesimpulan dan 
keputusan.

� Ada keterbukaan dan kesiapan dari 
siswa untuk membuka hati dan 
pikirannya.
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN VCT: 
(Lanjutan)

Langkah-langkah:

� Pertanyaan penjajagan .
� Pertanyaan klarifikasi yang maksudnya 

mencari kejelasan lebih jauh dari nilai, 
jawaban, atau masalah.

� Pertanyaan meminta alasan, sandaran 
teoretik, konsep, atau nilai.
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN VCT: 
(Lanjutan)

Langkah-langkah:

� Pertanyaan yang bersifat menuntun dan 
atau mengarahkan.

� Pertanyaan yang bersifat personifikasi atau 
analogi untuk mempertajam dan 
memantapkan nilai yang diharapkan dapat 
diterima.

� Nilai-nilai yang sudah diklarifikasi disepakati 
untuk dilaksanakan.
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH 


