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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Model Pembelajaran kooperatif

Cooperative berarti bekerja sama dan learning yang berakti

belajar, jadi belajar melalui kegiatan bersama. Namun, tidak semua

belajar bersama adalah cooperative learning, dalam hal ini belajar

bersama melalui teknik – teknik tertentu.1

Menurut Isjoni pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya,

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling

membantu untuk memahami materi pelajaran.2

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang

melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok yang mana terdiri

dari 4-5 orang  untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar yang

kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan anggota lain. Dalam

model ini siswa memiliki dua tanggung jawab , yaitu mereka belajar

untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok

untuk belajar. Siswa belajar bersama dalam sebuah kelompok kecil

dan dapat melakukannya seorang diri.

1 Buchari Alma dkk, Guru Profesional, (Bandung : Alfabeta , 2010), h. 85
2 Isjoni, Kooperatif Learning, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 12
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b. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran

yang lain. perbedaannya dapat dilihat dari proses pembelajaran yang

lebih menekankan pada proses bekerjasama dalam kelompok.

Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari cooperative

learning. 3

1) Pembelajaran Secara Tim

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim.

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu,

tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota

tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran

ditentukan oleh keberhasilan tim.

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif.

Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang

matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif,

misalnya tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana cara

mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan

itu dan lain-lain.

3) Kemauan untuk bekerja sama

Dalam pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok

bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-

3 Rusman , Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Rajawali  Pers, 2012), h. 207



13

masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu.

Misalnya, yang pandai membantu yang kurang pandai.

4) Keterampilan bekerja sama

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan

melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam

keterampilan bekerja sama. Siswa perlu didorong untuk mau dan

sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain.

Berdasarkan pada keempat karakteristik diatas, diharapkan

pembelajaran kooperatif mampu menyelesaikan permasalahan yang

ada pada pembelajaran matematika siswa dalam melaksanakan

berbagai kegiatan, sehingga mereka merasa tertantang untuk

menyelesaikan tugas-tugas bersama secara kreatif.

c. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif

Langkah-langkah dalam penggunaan model kooperatif dapat

dijelaskan secara operasional sebagai berikut.4

1) Langkah pertama guru merancang rencana program

pembelajaran serta mengorganisasikan materi dan tugas-tugas

siswa yang mencerminkan sistem kerja dalam kelompok keci.

2) Langkah kedua, dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru

merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk

mengobservasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama

dalam kelompok-kelompok kecil.

4 Etin solihahatin & raharjo, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS,
(Jakarta:  Bumi Aksara, 2008), h. 10
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3) Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terdapat kegiatan

siswa,guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara

individual maupun kelompok.

4) Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa

dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil

kerjanya.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif

Dalam pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan dan

kelemahan, yaitu:

1) Kelebihan Pembelajaran Kooperatif

a) Saling ketergantungan yang positif.

b) Adanya pengakuan dalam merespons perbedaan individu.

c) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan.

d) Terjadi hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta

didik dengan pendidik.

2) Kekurangan Pembelajaran Kooperatif

a) Pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang

disamping memerlukan lebih banyak pemikiran, tenaga dan

waktu.

b) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka

butuh dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup

memadai.
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c) Selama kegiatan berlangsung kecenderungan tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan.

d) Saat diskusi kelas terkadang didominasikan seseorang.

Sehingga mengakibatkan perserta yang lain menjadi pasif.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan bermacam-

macamnya kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran kooperatif,

maka pendidik harus pandai menvariasikan pembelajaran kooperatif

ini agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tercapainya

tujuan pembelajaran yang diinginkan.

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example

Pada umumnya metode Example Non Example dipelajari

melalui dua cara yaitu melalui pengamatan dan juga dipelajari

melalui definisi konsep itu sendiri.5 Pembelajaran kooperatif tipe

Example Non Example adalah pembelajaran yang dilakukan dengan

cara mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru melalui

gambar.6

Menurut Buehl Example Non Example adalah taktik yang

dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini

bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan

menggunakan 2 hal yang terdiri dari Example dan Non Examples

4 Nadhirin, metode Example dan Non Example, skripsi, diterbitkan 2010, diakses 16
Januari  2013, http://nadhirin.blogspot.com/2010/05/metode-example-and-nonexample-
contoh.html

6Agus Suprijono, Op.Cit, 125-126
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dari suatu definisi konsep yang ada dan meminta siswa untuk

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada.

Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh

dari suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non-example

memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh yang

telah dicontohkan dalam materi yang sedang dibahas.

Example Non Example dianggap perlu dilakukan karena suatu

definisi konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer

hanya dari segi definisinya dari pada sifat fisiknya.7 Dengan

memusatkan perhatian siswa terhadap Example dan Non Example

diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman

yang lebih dalam mengenai materi yang ada.

Menurut Buehl mengemukakan keuntungan metode Example

Non Example antara lain:

1) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan

untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih

mendalam dan lebih kompleks.

2) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif

melalui pengalaman dari Example dan Non Example.

7 Sir akbar  kurniawan, Penerapan Metode Pembelajaran Example, Tesis, diterbitkan
2011, Diakses 16 Januari 2013, h. 15 http://sirakbarkurniawan.blogspot.com/2011/01/penerapan-
metode-pembelajaran-examples_15.html
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3) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi

karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan

bagian Non Example yang dimungkinkan masih terdapat

beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep

yang telah dipaparkan pada bagian Example.8

b. Langkah-langkah pembelajaran dalam metode Example Non

Example.

1) Guru menggunakan gambar atau tulisan sesuai dengan tujuan

pembelajaran

2) Guru menempelkan gambar atau tulisan dipapan atau

ditayangkan.

3) Guru memberikan petunjuk pada peserta didik untuk

memperhatikan dan menganalisis.

4) Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk

memperhatikan dan menganalisis.

5) Melalui diskusi gambar tersebut dicatat pada kertas.

6) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil

diskusinya.

7) Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai.

8) Kesimpulan.

8 Zona, Pengertian dan Manfaat Metode Example, 2011, Diakses 16 Januari 2013,
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-dan-manfaat-metode-example.html
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c. Kelebihan dan kekurangan

1) Kelebihan:

a) Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.

b) Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh

gambar.

c) Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan

pendapatnya.

2) Kekurangan:

a) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.

b) Memakan waktu yang lama.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas agar tidak

terjadi maka guru harus bisa menguasai dan mengontrol kelas

dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Guru harus

menyampaikan materi pelajaran dengan interaktif agar materi yang

sedang dijelaskan tidak menyimpang ke materi lain. Guru juga harus

bisa mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada siswa

atau pun dengan guru.

3. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam

upaya mengatasi situasi yang baru.9 Mempelajari penyelesaian masalah

adalah tujuan utama mempelajari matematik karena penyelesaian

9 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual
Operasional, (Bandung: Bumi Aksara,  2011), h. 52
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masalah merupakan satu aspek dalam kehidupan yang pasti dihadapi.10

Pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan

jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat dalam suatu buku teks, teka-

teki non rutin, dan situasi-situasi dalam kehidupan dunia nyata. Masalah-

masalah yang dipecahkan meliputi semua topik dalam matematika baik

dalam bidang geometri, pengukuran, aljabar, bilangan (aritmatika),

maupun statistika. Di samping itu siswa juga perlu berlatih memecahkan

masalah-masalah yang mengaitkan matematika dengan sains.

Jadi, pemecahan masalah matematika adalah kemampuan yang

dimiliki oleh siswa dalam menggunakan pengetahuan serta keterampilan

yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah demi

menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang siswa hadapi dalam

pembelajaran matematika.

Masalah dalam matematika dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa masalah. Menurut Krulik dan Rudnick sebagaimana yang

dikutip Effandi Zakaria, menyatakan bahwa masalah dalam matematika

dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :11

1) Masalah rutin merupakan masalah berbentuk latihan yang berulang-
ulang yang melibatkan langkah-langkah dalam penyelesaiannya.

2) Masalah yang tidak rutin yaitu ada dua:
a) Masalah proses yaitu masalah yang memerlukan perkembangan

strategi untuk memahami suatu masalah dan menilai langkah
penyelesaian masalah tersebut.

b) Masalah yang berbentuk teka teki yaitu masalah yang
memberikan peluang kepada siswa untuk melibatkan diri dalam
pemecahan masalah tersebut.

10 Zakaria Effandi, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala Lumpur :
Lohprint SDN,BHD, 2007), h.112

11 Ibid., h.113
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Kemampuan pemecahan masalah siswa dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Menurut Resnick dan Ford terdapat tiga aspek yang

mempengaruhi kemampuan siswa dalam merancang strategi pemecahan

masalah, yaitu:12

1) Keterampilan siswa dalam merepresentasikan masalah.

2) Keterampilan siswa dalam memahami ruang lingkup masalah.

3) Struktur pengetahuan siswa.

4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Example Non Example

Terhadap Pemecahan Masalah

Tugas penting seorang guru adalah memberi cara atau membimbing

siswa menghadapi masalah yang berarti bagi mereka dan mendorong serta

membantu siswa untuk menemukan solusinya. Berbagai cara dapat

dilakukan untuk mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa

pada mata pelajaran matematika.

Pada pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example ini siswa

belajar dalam kelompok yang heterogen, sehingga siswa bisa menguasai

semua materi yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif

Example Non Example akan memberi pengaruh yang baik terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa karena siswa dapat

lebih cepat memahami materi pembelajaran dengan menggunakan gambar

yang berwarna-warni sehingga dapat menarik perhatian dari siswa.

12Sri Wulandari Danoebroto, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemampuan

Siswa Memecahkan Masalah Matematika, 2011, http://p4tkmatematika.org/file/Karya%20WI-
14%20s.d%2016%20Okt%202011/Faktor%20dalam%20Problem%20Solving.pdf
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B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang metode Example Non Example ini pernah diteliti oleh

Devi Nurvita Dianawati yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran

Matematika Menghitung Luas Bangun Datar Melalui Model Example Non

Example Siswa Kelas IV SDN Selokajang 01 Kabupaten Blitar.” Berdasarkan

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya pembelajaran

matematika tedapat peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari

presentase rata-rata perolehan nilai kelas saat siklus II yaitu 70,84%

dipertemuan 1, 76,67% dipertemuan 2, dan 79,17% dipertemuan 3. Dengan

presentase ketuntasan diakhir pertemuan pada setiap aspek suara 93,33%,

aspek lafal 83,33%, aspek intonasi 70% dan aspek kelancaran 70%. Maka

penelitian ini dapat meningkatkan pembelajaran matematika.

C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan pada penelitian ini adalah

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example

dan kemampuan pemecahan masalah. Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Example Non Example merupakan pembelajaran yang

meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, penutup.

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example

Adapun langkah-lagkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Example Non Exampls adalah sebagai berikut:
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a. Tahap Persiapan

1) Peneliti membuat RPP.

2) Peneliti menyiapkan materi yang akan dibagikan kepada

siswa.

3) Peneliti membuat lembar kegiatan berupa LKS.

b. Tahap pelaksanaan

1) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

diberikan. Memberikan gambaran tentang model

pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example dan

meyakinkan siswa tentang manfaatnya dalam proses

pembelajaran.

2) Peneliti menyampaikan materi yang akan disajikan

3) Peneliti menggunkan gambar sesuai dengan materi yang

disajikan.

4) Peneliti menempelkan gambar dipapan tulis .

5) Peneliti membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri

dari 4-5 siswa dalam satu kelompok.

6) Peneliti memberikan petunjuk pada setiap kelompok untuk

memperhatikan sambil menganalisis gambar tersebut.

7) Peneliti memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi untuk

mencari contoh selain yang ada di papan tulis.

8) Setelah selesai berdiskusi peneliti  memberikan waktu kepada

setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi.
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9) Peneliti menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang

dicapai.

10) Kesimpulan

c. Penutup

1) Peneliti memberikan tes tertulis kepada siswa untuk

dikerjakan secara individu untuk mengetahui apa mereka

benar-benar memperhatikan pelajaran atau tidak.

2) Setelah selesai tes dikumpul untuk diperiksa.

3) Peneliti dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang

telah dipelajari.

4) Peneliti memberikan tugas rumah dari LKS kepada siswa,

dengan tujuan agar siswa mau belajar dirumah dan tidak

melupakan begitu saja materi pelajaran yang telah dipelajari.

2. Kemampuan Pemecahan Masalah

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah

matematika  siswa akan dilihat dari hasil tes yang dilakukan sebelum

menggunakan model Example Non Example dan hasil tes yang

dilakukan sesudah menggunakan model Example Non Example.

Adapun tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan

pemecahan masalah ini adalah tes tertulis yaitu tes subjektif (essay)

yang sudah ditentukan skornya untuk masing-masing soal.

Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah

kecakapan dalam menyelesaikan persoalan matematika yang
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berbentuk soal cerita, yang membutuhkan langkah penyelesaian

terperinci secara satu persatu (diketahui, ditanya, penyelesaian),

sehingga diperoleh penyelesaainnya. Dalam penilaian peneliti

menetapkan penskoran soal berdasarkan indikator pemecahan

masalah.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika

antara siswa yang mengikuti pembelajaran Kooperatif Tipe

Example Non Example dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional pada siswa kelas VIII MTs Al-Munawwarah

Pekanbaru.

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran Kooperatif

Tipe Example Non Example dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTs Al-

Munawwarah Pekanbaru.


