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A. Pengantar 

Sejauh ini pembelajaran di Indonesia umumnya masih didominasi oleh 

pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal 

oleh para siswa. Kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. 

Sudah saatnya diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Yakni sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan 

siswa menghapal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

Sejalan dengan itu menarik sekali satu kunci dalam rumusan tujuan 

pendidikan nasional ( 2003 ) bila dibandingkan dengan rumusan-rumusan 

sebelumnya. Kata kunci yang dimaksud adalah “…. berkembangnya potensi 

peserta didik….” Kata kunci ini memberikan sinyal kepada kita bahwa di dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran itu pengajar tidak lagi menyampaikan atau 

memberikan materi ajar kepada peserta didik untuk diketahui dan dipahami, tetapi 

sebagai proses penyediaan kondisi yang kondusif sehingga peserta didik dapat 

berkembang dan berdaya potensi serta kediriannya agar mampu “merespon 

lingkungannya”, sehingga survise dalam hidupnya. 

Sehubungan dengan itu maka pendekatan dan strategi pembelajaran yang 

digunakan haruslah pendekatan yang mampu mengaktualisasikan kemampuan 

dan potensi, minat dan bakat peserta didik yang kemudian mampu menemukan 

kediriannya. Pendekatan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dirasa 

tepat untuk diterapkan.  
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Pembelajaran memang akan lebih bermakna bilamana pengetahuan 

ditemukan dan diaplikasikan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini peran guru 

sebagai fasilitator dan kreativitasnya sebagai seorang pembimbing sesuai dengan 

prinsip pembelajaran aktif, sangat diperlukan. Karena itu perlu dicobakan berbagai 

model pembelajaran inovatif yang relevan. Salah satu pendekatan yang paling 

tepat untuk semua itu adalah pendekatan kooperatif. 

 

B. Apa Itu Pendekatan Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Ada kecenderungan belakangan ini untuk kembali untuk kembali pada 

pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. 

Belajar akan lebih bermakna jika anak „mengalami‟ apa yang dipelajarinya, bukan 

hanya „mengetahuinya. Untuk itu cooperative learning dirasa tepat diterapkan. 

Slavin sebagaimana dikutip oleh Isjoni  (2007 : 15) menyebutkan “In 

cooperative learning methods, students work together in four member teams to 

master material initially presented by the teacher“. Dari uraian tersebut dapat di 

kemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok–kelompok kecil secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Cooperative learning menurut Djahiri K. seperti dikutip oleh Isjoni, (2007: 

19) sebagai pembelajaran kelompok kooperatif yang menuntut diterapkannya 

pendekatan pembelajaran yang siswa sentris, humanistik dan demokratis yang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya. 

Sedangkan Anita Lie (2007 : 28)  menyebutkan cooperatif learning dengan 

istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

tugas - tugas yang terstruktur.  Lebih jauh dikatakan cooperative learning hanya 

berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau team yang didalamnya siswa 

bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan 

jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4 - 6 orang saja. 



 

 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan cooperative learning adalah 

kegiatan pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, efektif, efisien, ke arah 

mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama dan saling membantu 

sehingga tercapai proses dan hasil belajar yang produktif. 

Apakah setiap kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning? 

Menurut Muslimin Ibrahim, dkk., dalam Supadi Hs.( 2000: 6) beberapa unsur dasar 

pembelajaran kooperatif diantaranya adalah sebagai berikut.:  

1. Dalam kelompoknya, siswa harus beranggapan bahwa sehidup seperjuangan.  

2. Siswa bertanggung jawab terhadap segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti milik sendiri.  

3. Siswa harus berpandangan bahwa semua anggota kelompoknya mempunyai 

tujuan yang sama.  

4. Siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama dalam 

kelompoknya.  

5. Siswa akan dikenakan evaluasi baik secara individu maupun secara kelompok. 

Dengan demikian pembelajaran kooperatif memiliki tanda-tanda seperti 

berikut:  

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya.  

2. Susunan anggota kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah.  

3. Anggota kelompok tidak membedakan suku dan ras.  

4. Penghargaan lebih bersifat kelompok daripada individu. 

Tujuan utama pembelajaran cooperative learning adalah agar peserta didik 

dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya  dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. Selain itu juga dapat meningkatkan  cara belajar siswa menuju 

belajar lebih baik (Isjoni, 2007 : 21) 
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C. Mengapa Pendekatan Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pendekatan pembelajaran cooperative learning dipilih karena pendekatan 

ini memiliki banyak keunggulan. Cooperative learning memiliki beberapa 

keunggulan bila dibandingkan dengan pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional. Jarolimek & Parker dalam Isjoni ( 2007:24) menyebutkan bahwa 

keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah :  

1. Saling ketergantungan yang positif.  

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu.  

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.  

4. Suasana yang rileks dan menyenangkan. 

5. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru.  

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang 

menyenangkan. 

Sementara itu bila keunggulan itu dilihat dari aspek siswa meliputi (Cilibert- 

Macmilan, Johnson dalam Isjoni,  2007: 23-24); 

1. Memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama 

dalam merumuskan satu pandangan kelompok  

2. Memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa 

memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan sosial 

seperti keterampilan mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan 

dari orang lain, bekerja sama, rasa setiakawan dan mengurangi timbulnya 

perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas. 

3. Memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan 

demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun bisa juga 

berperan sebagai tutor bagi teman sebaya. 

4. Memungkinkan siswa memiliki motivasi yang tinggi, peningkatan kemampuan 

akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan 

persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan 



 

 

santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap terhadap sekolah 

dan belajar, mengurangi tingkah laku yang kurang baik serta membantu 

menghargai pokok pikiran orang lain. 

Adakah kelemahan dari cooperative learning. Kelemahan pembelajaran 

cooperative learning meliputi (Isjoni  2007: 25).:  

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih 

banyak tenaga, pemikiran dan waktu.  

2. Agar proses  pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan 

fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai.  

3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung ada kecenderungan topik 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

4. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini megakibatkan 

siswa yang lain menjadi pasif  

Siapakah kunci keberhasilan pembelajaran cooperative learning ? 

Keberhasilan belajar kooperatif sangat dipengaruhi ciri-ciri guru yang berhasil atau 

guru yang efektif. Pendapat dari para ahli pendidikan tentang bagaimana ciri - ciri 

guru yang berhasil tidaklah sama. Ada pendapat yang mengatakan, guru yang 

berhasil harus menpunyai rasa cinta dengan belajar dan menguasai sepenuhnya 

bidang studi yang menjadi beban tugasnya. Pendapat lain mengatakan guru efektif 

adalah seorang individu yang dapat memotivasi siswa - siswanya untuk bekerja 

tidak sekedar mencapai suatu prestasi lebih, namun juga menjadi anggota 

masyarakat yang pengasih. 

Soeparman Kardi & Muhammad Nur dalam Supadi Hs. (2005: 40) 

mengatakan ada empat sifat-sifat guru efektif sebagai berikut :  

1. memiliki pribadi yang memungkinkan mengembangkan hubungan 

kemanusiaan yang tulus dengan para siswa, orang tua dan para koleganya.  

2. mempunyai sikap positif terhadap ilmu pengetahuan, menguasai dasar-dasar 

tentang belajar mengajar dan ilmu yang akan diajarkan.  

3. menguasai sejumlah keterampilan mengajar yang telah dikenal di dunia 

pendidikan, untuk mendorong siswa terlibat dalam pembelajaran.  
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4. mampu memotivasi siswa untuk berpikir reflektif dan memecahkan masalah. 

Sedangkan menurut Muhammad Surya dalam Supadi Hs. (2005: 39) 

secara ideal guru yang diharapkan adalah guru yang memiliki keberdayaan untuk 

mampu mewujudkan fungsi dan perannya seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut 

tentunya akan dilihat dari kemampuan mereka dalam mengajar, kemampuan 

berkomunikasi dengan siswa, hubungan sesama guru, hubungan dengan orang tua 

siswa dan sikap - sikap keterampilan yang lain. 

Cooperative learning dipromosikan menjadi alternatif strategi belajar yang baru. 

Melalui strategi ini siswa diharapkan belajar melalui pengalaman secara 

berkelompok bukan lagi hanya menghapal. Karena pengetahuan bukanlah hanya 

seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, tetapi „sesuatu „ yang harus 

direkonstruksi sendiri oleh siswa. 

Dengan cooperative learning diharapkan anak belajar dari mengalami 

sendiri, mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada pengetahuan 

itu. Sedangkan tugas guru adalah mengatur strategi belajar, membantu 

mnghubungkan pengetahuan lama dan baru serta memfasilitasi belajar. Dengan 

demikian kita harus menghilangkan dan melupakan tradisi “Guru akting di 

panggung, siswa menonton,  mendengar dan mencatat”, Kemudian kita ubah 

menjadi “Siswa aktif bekerja dan belajar di panggung, guru mengarahkan dan 

membimbing dari dekat”. 

D. Beberapa model pendekatan pembelajaran bernuansa CTL 

Adapun beberapa contoh model pembelajaran yang dapat dikembangkan antara 

lain : 

1. Reading Guide ( Penuntun Bacaan ). 

a. Tentukan bacaan yang akan dipelajari 

b. Buat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab atau kisi-kisi untuk 

mengerjakan permasalahan berdasarkan bacaan yang telah ditentukan. 

c. Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisi yang telah 

disiapkan kepada para peserta didik. 



 

 

d. Tugas para peserta didik, mempelajari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan atau memecahkan permasalahan berdasarkan 

kisi-kisi yang ada. Kegiatan menjawab pertanyaan atau kisi-kisi bisa 

secara individual, atau kelompok. Batasi aktivitas para peserta didik, 

sehingga tidak memakan waktu yang berlebihan. 

e. Bahaslah bersama contoh jawaban atau pekerjaan dari peserta didik. 

Berikan ulasan dan kesimpulan. 

Catatan : 

Topik untuk satu pertemuan dapat dibagi menjadi beberapa bacaan dengan 

pertanyaan atau kisi-kisi masing-masing. 

2. Aktive Debate 

Langkah-langkahnya : 

a. Kembangkan sebuah pernyataan yang terkait dengan persoalan 

kontroversial yang berhubungan dengan topik pembelajaran. Misalnya : 

Peristiwa G 30 S/PKI atau Supersemar? 

b. Bagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pro  dan kelompok 

yang kontra. 

c. Berikutnya masing-masing kelompok yang pro dan kontra membentuk sub 

kelompok antara 2-3 sub kelompok : masing-masing sub kelompok baik 

yang dalam kelompok pro maupun kelompok yang kontra 

mengembangkan dan merumuskan argumen-argumen untuk mendukung 

kelompoknya. 

d. Setiap sub kelompok menujuk seorang juru bicara masing-masing. 

e. Siapkan di depan kelas 2-4 kursi ( sesuai jumlah sub kelompok ) untuk 

masing-masing kelompok. Masing-masing juru bicara menempati kursi 

yang ada di depan kelas. Peserta didik yang lain duduk di belakang 

masing-masing juru bicaranya ( bisa dimodifikasi ). 

f. Mulailah debat dengan menampilkan juru bicara secara bergantian antara 

yang pro dan yang kontra dengan argumen masing-masing. 
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g. Berikut masing-masinh kelompok / Sub kelompok mempersiapkan dan 

menyampaikan bantahan dan argumen berikutnya. Demikian terus 

dilakukan sampai dianggap waktu cukup. 

h. Setelah selesai para peserta didik kembali pada posisi kelas. 

i. Refleksi. Adakah relfleksi dengan komentar dari Peserta didik 

mengidentifikasi argumen-argumen yang dianggap tepat/baik untuk 

masing-masing kelompok. Guru juga dapat memberikan respon / 

tanggapan. 

Catatan :  

1) Dalam debat tidak perlu menentukan kelompok mana menang dan benar 

atau salah kelompok mana yang kalah dan salah. 

2) Sebagai variasi disamping 2-4 kursi untuk masing-masing kelompok 

tambahkan satu kursi kosong, untuk menyediakan siapa yang ingin 

berbicara.  

3) Usahakan setiap argumen selesai disampaikan bisa diiringi tepuk tangan. 

 

Model debat ini juga dapat dimodifikasi dengan nama : Masuknya Pengaruh 

Hindu Buddha ke Indonesia 

1) Pilih masalah atau isu-isu yang dimiliki beberapa perspektif , teori atau 

pendapat. Misalnya : Teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha ke 

Indonesia 

2) Bagi para peserta didik dalam beberapa kelompok sesuai dengan 

perspektif /teori yang ada (teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Arus Balik). 

Jadi ada 4 kelompok. 

3) Masing-masing kelompok merumuskan argumen sesuai dengan teori pada 

kelompoknya. Kalau pada kelompok teori Brahmana merumuskan 

argumen-argumen yang mendukung teori Brahmana, dan begitu pula 

untuk kelompok yang lainnya. 

Masing-masing kelompok dapat menunjukkan juru bicaranya. 



 

 

3. Learning Start With A Question 

Langkah-langkahnya : 

a. Pilih bahan bacaan atau teks yang sesuai dengan topik, dan tagihan 

kepada peserta didik. Dalam hal ini, bacaan yang dimaksud tidak harus 

dibuat atau di copy kemudian dibagi pada peserta didik, tetapi tidak 

dilakukan dengan memilih bab atau pada buku pelajaran yang sudah ada. 

b. Peserta didik diminta untuk mempelajari bacaan tadi secara sendirian atau 

berpasangan. 

c. Peserta didik diminta untuk memberi tanda pada bagian bacaan yang tidak 

dipahami atau ada hal-hal yang perlu dibahas. Jika waktu memungkinkan, 

beberapa peserta didik atau pasangan-pasangan tadi digabungkan 

sehingga menjadi pasangan / kelompok baru. Kelompok baru ini diminta 

untuk membahas point-point yang tidak dipahami yang sudah diberi tanda 

dari masing-masing peserta didik / pasangan, dan kemudian, merumuskan 

pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca dan belum dipahami 

tadi. 

d. Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok. 

e. Langkah berikutnya, guru dapat membahas bersama-sama peserta didik 

pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul, atau kalau waktu memungkinkan 

pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok tadi dikembalikan 

ke kelompok, dengan cara silang ( kelompok  akan menerima pertanyaan 

yang dirumuskan kelompo lain ), dan masing-masing kelompok menjawab 

atau memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang diterima. Masing-masing 

kelompok bisa bekerja di kelas, bisa diperpustakaan dengan bahan 

bacaan yang tersedia. 

f. Peserta didik kembali pada posisi kelas, ,masing-masing kelompok untuk 

menyampaiakan jawban-jawabannya atas pertanyaan yang diterima. 

Kelompok lain bisa menambahkan, dan guru memberikan komentar akhir. 
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Catatan : 

Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi dibahas bersama-sama : guru dan peserta 

didik langkah kegiatan kelompok pada huruf e, ditiadakan, dan guru cukup 

memberikan. 

4. Group Resume 

Langkah-langkahnya : 

a. Bagilah para peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil 3-5 anggota.  

b. Berikan permasalahan atau bahan bacaan pada setiap kelompok. Bagikan 

pula kertas ( kalau bisa seukuran koran ), transparansi, dan alat tulisnya. 

c. Setiap kelompok membahas dan memecahkan permasalahan yang 

diterima, dan kemudian membuat resume di atas kertas / transparansi 

yang telah dibagikan  

d. Masing-masing kelompok diminta memprementasikan, dan kelompok lain 

dapat menanggapi. 

e. Berikan respon dan kesimpulan dari materi yang telah dikaji. 

 

5. Student Teams Achievement Division ( STAD ) 

Langkah-langkah 

a. Bagilah kelas dalam tim atau kelompok-kelompok terdiri atas 4-5 anggota 

tiap tim / kelompok, usahakan hiterogen, baik dilihat dari jenis kelamin, 

kemampuannya. 

b. Tim-tim / belajar menggunakan lembar kerja peserta didik ( LKS ) atau alat 

dan bahan ajar yang lain seperti buku peserta didik, potongan rekaman 

video, gambar - gambar foto atau media yang lain sesuai dengan topiknya 

yang dipelajari. 

c. Untuk menguasai materi ajar itu, masing-masing kelompok membahas, 

mendiskusikan atau saling tanya jawab anggota tim. 

d. Secara insividual atau tim tiap minggu dua atau dua minggu sekali 

diadakan evaluasi terkait dengan penguasaan bahan ajar yang telah dikaji. 



 

 

Kepada peserta didik secara individual atau tim yang meraih prestasi ( nilai 

) tinggi atau memperoleh skor sempurna ( mencapai standar ), diberi 

penghargaan ( reward ). 

 

6. Jigsaw  

Langkah-Langkah 

a. Bagilah kelas dalam kelompok-kelompok bersifat heterogen, terutama 

dilihat dari segi kemampuannya. Kelompok ini dinamakan home teams. 

b. Siapkan bahan ajar dalam bentuk teks, gambar-gambar beberapa set 

dengan jumlah kelompok dalam kelas ( kalau satu kelas 5 kelompok, juga 

ada 5 set bahan ajar ). 

c. Tiap peserta didik bertanggung jawab mempelajari suatu bagian dari 

bahan ajar. 

d. Setiap peserta didik yang mendapat bagian yang sama dari masing-

masing kelompok yang berbeda berkumpul untuk saling membantu 

mengkaji bahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kumpulan peserta 

didik ini disebut dengan kelompok pakar ( expert group ). 

e. Kelompok home teams  mendiskusikan hasil kajian yang diperoleh dari 

kelompok pakar. Untuk memperluas wawasan, kalau waktu cukup, 

beberapa kelompok bisa persentasi untuk mendapatkan masukan dari 

kelompok lain. 

f. Setelah itu guru melakukan evaluasi mengenal bahan yang telah 

dipelajari. 

g. Peserta didik yang berprestasi dan mencapai skor sempurna perlu diberi 

pengargaan. 

 

7. Goup Investigation  

Langkah-Langkahnya : 

a. Guru menjelaskan secara garis besar berbagai permasalahan atau kasus. 

b. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil 5-6. 
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c. Masing-masing kelompok merencanakan kegiatan belajar dalam kelompok 

untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah yang dikaji sesuai 

stopik yang dipilih. 

d. Kelompok melaksanakan rencana belajar yang disepakati dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mengumpulkan informasi dan 

fakta yang relevan. 

e. Para peserta didik melakukan pembahasan, analisis dan sintesis berbagai 

infomasi dan fakta dan memuat sajian yang menarik ringkas dan 

komunikatif. 

f. Kelompok menyajikan hasil, agar semua peserta didik dalam kelas dapat 

memahami semua materi yang dikaji dan sekaligus menambah wawasan 

setiap peserta didik. 

g. Guru melakukan evaluasi, bisa secara individual, bisa secara kelompok. 

 

8. Numbered Heads together 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, Siswa dalam  setiap kelompok 

mendapatkan nomor 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yg benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dpt mengetahui jawabannya 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa. Siswa dengan nomor yg 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama kelompok mereka 

 

9. Examples non Examples 

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Guru menempelkan atau menayangkan gambar di kelas 

c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan siswa untuk 

memperhatikan dan menganalisa gambar 

d. Diskusi kelompk (3-5), dicatat 



 

 

e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

f. Melalui hasil komentar/diskusi siswa guru mulai menjelaskan materi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

g. Kesimpulan 

 

10. Picture and Picture 

a. Guru menyampaikan tujuan yg ingin dicapai 

b. Guru menyajikan materi sbg pengantar 

c. Guru menunjukkan gambar-gambar 

d. Guru menunjuk siswa bergantian mengurutkan gambar menjadi urutan 

logis 

e. Guru menanyakan alasan pengurutan gambar 

f. Dari urutan gambar tbt guru mulai menanamkan konsep 

g. Kesimpulan 

 

11. Cooperative Script  

a. Guru membagi siswa berpasangan  

b. Guru membagi wacana utk dibaca dan diringkas 

c. Guru/siswa menetapkan siapa yg pertama sbg pembicara dan siapa sbg 

pendengar 

d. Pembicara menyampaikan ringkasan dg memasukkan ide-ide pokok, 

pendengar: menyimak, mengoreksi, melengkapi 

e. Bertukar peran (Pembicara Pendengar) 

f. Kesimpulan Guru 

 

12. Make A Match  

a. Guru menyiapkan kartu (satu bagian permasalahan bagian yg lain 

jawaban) 

b. Tiap siswa mendapat kartu 

c. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dr kartu yg dipegang 

d. Tiap siswa mencari pasangan yg mempunyai kartu yag cocok 

../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
../../PLPG%20SEJARAH%2007/PENDEKATAN/MAKE%20A%20MATCH.ppt
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e. Siswa yg dpt menemukan pasangan sblm batas waktu diberi poin 

f. Setelah satu babak, kartu dikocok, dan dibagikan lagi 

g. Demikian seterusnya 

h. Kesimpulan 

 

13. Bertukar Pasangan 

Langkah-langkah : 

a. Setiap siswa mendapat satu pasangan (guru biasa menunjukkan 

pasangannya atau siswa menunjukkan pasangannya 

b. Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan 

pasangannya 

c. Setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang 

lain 

d. Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan masing-masing pasangan 

yang baru ini saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka 

e. Temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan 

kepada pasangan semula 

 

14. Talking Stick 

Langkah-langkah : 

a. Guru menyiapkan sebuah tongkat 

b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk untuk membaca dan 

mempelajari materi pada pegangannya/paketnya 

c. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya mempersilahkan 

siswa untuk menutup bukunya 

d. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru 



 

 

e. Guru memberikan kesimpulan 

f. Evaluasi  

g. Penutup  

 

15. Snowball throwing 

Langkah-langkah : 

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan 

b. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok 

c. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa yang lain selama ± 15 menit 

d. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian 

e. Evaluasi  

f. Penutup  

 

16. Inside – outside - circle 

“Siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan, dengan 

pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur” 

Langkah-langkah : 

a. Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar 

b. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama, 

menghadap ke dalam 

c. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi 

informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan 

dalam waktu yang bersamaan 

d. Kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara 

siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah 

searah jarum jam. 
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e. Sekarang giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi informasi. 

Demikian seterusnya 

 

17. KUIS 

Langkah-langkah : 

a. Buat kartu dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada 

jawaban (istilah) pada kartu yang ingin ditebak. (dapat dimodifikasi siswa 

yg buat kuis). 

b. Siswa diberikan penjelasan atau diminta memnbaca materi ± 20an menit  

c. Bacakan kartu 

d. Siswa diminta menjawab 

e. Terus dilanjutkan sampai satu topic materi selesai 

f. Diberikan kesimpulan / penguatan 

 

E. Penerapan Pendekatan kooperaif di Kelas 

Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar langkah-langkah 

penderepan kooperatif di kelas adalah sebagai berikut;  

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

belajar dan bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap barunya 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik 

3. Kembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya 

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

5. Hadirkan „model‟ sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbabai cara. 

 

 

 



 

 

F. Rangkuman 

Cooperative learning adalah kegiatan pembelajaran kelompok yang 

terarah, terpadu, efektif, efisien, ke arah mencari atau mengkaji sesuatu melalui 

proses kerjasama dan saling membantu sehingga tercapai proses dan hasil belajar 

yang produktif. Pembelajaran kooperatif memiliki tanda-tanda seperti berikut:  

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya.  

2. Susunan anggota kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah.  

3. Anggota kelompok tidak membedakan suku dan ras.  

4. Penghargaan lebih bersifat kelompok daripada individu. 

Keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah :  

1. Saling ketergantungan yang positif.  

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu.  

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.  

4. Suasana yang rileks dan menyenangkan. 

5. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru.  

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang 

menyenangkan. 

Keunggulan itu dilihat dari aspek siswa meliputi; 

1. Memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama 

dalam merumuskan satu pandangan kelompok  

2. Memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa 

memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan sosial 

seperti keterampilan mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan 

dari orang lain, bekerja sama, rasa setiakawan dan mengurangi timbulnya 

perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas. 

3. Memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan 
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demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun bisa juga 

berperan sebagai tutor bagi teman sebaya. 

4. Memungkinkan siswa memiliki motivasi yang tinggi, peningkatan kemampuan 

akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan 

persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan 

santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap terhadap sekolah 

dan belajar, mengurangi tingkah laku yang kurang baik serta membantu 

menghargai pokok pikiran orang lain. 

Paling tidak ada 18 macam pendekatan pembelajaran kooperatif  bernuansa 

konstruktif, antara lain reading guide, active debate, learning start with a question, 

group resume, student teams achievement division, jigsaw, group investigation, 

numbered haeds together, examples non examples, picture and picture, dan 

cooperative script,  Talking Stick, Make A Match, Bertukar Pasangan, cooperative 

script, inside-outside-circle, kuis. 
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