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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide

Cooperative berarti bekerja sama dan learning yang berarti 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, hlm. 85
2 Isjoni, Cooperatif Learning, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 12
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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

Menurut Roger dan David Johnson dalam Rusman, ada lima unsur

dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut4:

a. Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif,

keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang

dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok

ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh

karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling

ketergantungan.

b. Tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat

tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu,

setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang

harus dikerjakan dalam kelompok tersebut.

c. Interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada

setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan

diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota

kelompok lain.

d. Partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran.

3 Rusman, Op. Cit, h.207
4 Ibid, hlm. 212
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e. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja

sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif.

Metode belajar mengajar Prediction Guide dikembangkan untuk

menarik perhatian siswa selama mengikuti pembelajaran. Ini adalah

strategi yang digunakan untuk melibatkan siswa di dalam proses

pembelajan secara aktif dari awal sampai akhir. Selama penyampaian

materi siswa dituntut untuk mencocokkan hasil prediksi mereka dengan

materi yang disampaikan oleh guru. 5

Melalui metode ini siswa menjadi antusias dan bersemangat

mendengarkan serta memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan

oleh guru. Karena ada suatu dorongan atau motivasi yaitu melihat benar

atau salah prediksi-prediksi yang telah mereka buat sehingga mereka tidak

ingin melewatkan sedikitpun penjelasan materi yang disampaikan. Metode

ini bukan hanya sekedar metode tetapi juga mengandung nilai permainan

sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan metode Prediction

Guide ini yaitu sebagai berikut6:

a. Tentukan topik yang akan disampaikan.

b. Bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok  kecil.

c. Guru meminta siswa untuk menebak apa saja yang kira-kira akan

mereka dapatkan dalam pelajaran.

5 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: CTSD, 2011, hlm. 4
6 Ibid
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d. Siswa diminta untuk membuat perkiraan itu di dalam kelompok kecil.

e. Sampaikan materi secara interaktif.

f. Selama proses pembelajaran siswa diminta untuk mengidentifikasi

prediksi mereka yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

g. Di akhir pembelajaran tanyakan berapa jumlah prediksi mereka yang

benar.

Setiap metode pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan.

Kelebihan metode Prediction Guide ini adalah:

a. Mendapat sambutan kelas

b. Siswa akan lebih cepat mengerti

c. Partisipasi siswa akan lebih baik

d. Pertanyaan akan merangsang anak untuk berfikir

e. Siswa  berani mengeluarkan pendapat

f. Masing-masing siswa mendapat giliran

g. Dapat diketahui apabila ada pendapat

Sedangkan kelemahan metode Prediction Guide yaitu:

a. Mudah menyimpang dari pokok persoalan

b. Ada perbedaan pendapat antara siswa dan guru.

Untuk mengatasi kelemahan metode Prediction Guide ini, guru

harus mampu menguasai dan mengontrol kelas. Guru juga harus memberi

batasan pokok pelajaran yang akan di bahas agar siswa tidak menyimpang

dari materi yang akan dipelajari. Selain itu, guru harus bisa menyatukan

perbedaan pendapat antara siswa dan guru itu sendiri agar tidak terjadi
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kesalahpahaman. Pendapat yang ada jangan disalahkan melainkan

diarahkan kepada pendapat yang lebih benar dan dapat dihubungkan

dengan materi yang dibahas.

2. Hasil Belajar Matematika

Belajar merupakan sesuatu yang penting dalam pendidikan, tanpa

belajar sesungguhnya tidak ada pendidikan. Menurut Trondike, belajar

adalah proses interaksi antara stimulus dan respon7.

Sedangkan menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya8.

Inti tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan,

keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai yang baik. Sejalan

dengan uraian tentang tujuan belajar maka hasil belajar dapat

dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Hal ihwal keilmuwan dan pengetahuan, konsep atau fakta (Kognitif).
b. Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (efektif).
c. Hal ihwal kelakuan, keterampilan atau penampilan (Psikomotorik)9.

Dari ketiga bagian di atas, ranah kognitiflah yang paling banyak

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan pengetahuan dan

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran.

7 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Jakarta: Perdana Media, 2008, hlm. 91

8 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2010, hlm. 2

9 Sardiman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press,
1992, hlm. 28
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Hasil belajar matematika sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor

yang menunjang baik buruknya hasil yang akan dicapai. Ada tiga faktor

yang mempengaruhi hasil belajar matematika, yaitu:

a. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor

internal ini mencakup aspek pisiologis dan aspek psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa seperti teman, guru,

ruang belajar, suasana belajar, dan sebagainya.

c. Faktor pendekatan belajar seperti strategi belajar yang digunakan

siswa.

Hasil belajar pada dasarnya akibat dari suatu proses belajar10.

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses

belajar mengajar yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri

sebagai berikut11:

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar

intrinsik pada diri siswa.

b. Menambahkan keyakinan dan kemampuan dirinya.

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya sendiri akan tahan

lama diingatnya, membentuk prilakunya, mengembangkan

kreatifitasnya dan lain-lain.

d. Hasil belajar yang diperoleh secara menyeluruh (komprehensif), yakni

mencakup ranah kognitif, ranah psikomotor dan ranah afektif.

10 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, hlm. 65

11 Ibid, hlm. 56
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e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai

dan mengendalikan proses usaha belajarnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hasil

belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas melalui evaluasi.

Optimalnya hasil belajar siswa tergantung pada proses belajar dan

mengajar guru. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan dengan

baik mampu membuat siswa menjadi aktif sehingga berpengaruh pada

hasil belajar yang baik pula.

Menurut Syaiful Bhari Djamarah yang menjadi petunjuk suatu

proses belajar mengajar dianggap berhasil yaitu:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus
telah dicapai siswa, baik secara individu maupun kelompok.12

Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar, yang

menjadi permasalahan samapai tingkat mana hasil belajar dicapai, untuk

menjawabnya, Djamarah memberikan tolak ukur dalam penentuan tingkat

keberhasilan pembelajaran. Adapun tingkat keberhasilan tersebut adalah:

a. Istimewa/maksimal: apabila seluruh bhan pelajaran yang diajarkan itu
dapat dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

c. Baik/ minimal: apabila bahan yang diajarkan hanya 60% s.d 75% saja
yang dikuasai oleh siswa.

12 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2010, hlm. 123
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d. Kurang: apabila bahan peljaran yang diajarkan kurang dari 60% yang
dikuasai siswa.13

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi indikator hasil belajar

matematika siswa yang akan dicapai melalui tes dengan pemberian soal

yaitu:

a. Hasil belajar matematika siswa harus di atas Standar Ketuntasan

Belajar Minimum (SKBM)

b. Siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang bersifat pengembangan

dan analisis

c. Siswa yang remedial kurang dari 50%

d. Siswa turut aktif dalam proses pembelajaran.

3. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide
Terhadap Hasil Belajar Matematika

Model pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide merupakan

model pembelajaran yang diharapkan mampu membantu siswa agar

termotivasi untuk belajar matematika. Karena motivasi sangat penting

dalam proses belajar mengajar yang dapat berfungsi sebagai pendorong

usaha dan pencapaian prestasi. Seperti yang dikatakan oleh Hisyam Zaini,

dengan strategi ini siswa diharapkan dapat terlibat  dalam pembelajaran

semenjak awal pertemuan dan tetap mempunyai perhatian ketika guru

menyampaikan materi.14 Dalam metode ini siswa diberi dorongan untuk

mau memperhatikan pelajaran dari awal hingga akhir, sehingga dengan

13 Ibid, hlm. 107
14 Hisyam Zaini, dkk, Log. Cit
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terdorongnya rasa ingin belajar siswa membuat hasil belajar siswa

meningkat.

Selain itu, strategi ini membantu siswa untuk tetap konsentrasi dan

fokus dalam pembelajaran. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Prediction Guide ini juga membuat siswa tidak merasa bosan karena

mereka sendiri yang membuat prediksi dan mereka juga yang mengoreksi

hasil prediksi tersebut. Kelas akan menjadi lebih dinamis jika diadakan

kompetensi antar kelompok untuk mencari kelompok dengan prediksi

yang paling banyak benarnya.15 Menurut Syaiful Bahri Djamarah, strategi

struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian

siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan

dengan hasil belajar.16 Jadi, apabila Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Prediction Guide ini di terapkan diharapkan mampu meningkatkan hasil

belajar matematika siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Metode Prediction Guide pernah diteliti oleh Rika

Oktavia Putri dari instansi yang berbeda dengan judul “Penerapan Strategi

Aktif Tipe Prediction Guide dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas

VIII SMPN 29 Padang. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah

hasil belajar siswa yang menggunakan strategi belajar aktif tipe Prediction

Guide lebih baik daripada hasil belajar siswa yang tidak menggunakan strategi

belajar aktif tipe Prediction Guide. Selain itu, penelitian ini juga relevan

15 Ibid, hlm. 5
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Rineka

Cipta, hlm. 360
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Prayudha, “Pengaruh Penerapan

Strategi Aktif Tipe Prediction Guide terhadap Pemahaman Konsep Matematis

Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sijunjung Tahun ajaran 2012/2013 dan

menyimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis siswa yang menerapkan

strategi pembelajaran akti tipe Prediction Guide lebih baik daripada

pemahaman konsep matematis siswa yang menerapkan strategi pembelajaran

konvensional pada siswa kelas VIII SMPN 1 Sijunjung.

Penulis akan menindaklanjuti tentang metode Prediction Guide

tersebut dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Prediction Guide terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP

Muhammadiyah Bagansiapiapi”. Penulis akan meneliti apakah metode

Prediction Guide ini juga mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa

dalam pelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah

Bagansiapiapi.

C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe prediction guide dan hasil belajar

matematika siswa.

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide

Adapun langkah-lagkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Prediction Guide adalah:
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a. Tahap Persiapan

1) Peneliti membuat RPP.

2) Peneliti menyiapkan sub materi yang akan dibagikan kepada siswa.

3) Peneliti membuat lembar kegiatan berupa kuis.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan.

Memberikan gambaran tentang model pembelajaran kooperatif tipe

Prediction Guide dan meyakinkan siswa tentang manfaatnya dalam

proses pembelajaran.

2) Peneliti memberi tahu siswa topik apa yang akan dibahas.

3) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen yang

terdiri dari 4-6 orang dalam satu kelompok.

4) Masing-masing anggota kelompok membuat prediksi dengan cara

mencari kata kunci yang akan muncul dalam penjelasan materi

nantinya.

5) Peneliti menjelaskan pelajaran secara interaktif.

6) Selama pembelajaran berlangsung, siswa memperhatikan dan

mengoreksi prediksi mereka.

7) Setelah penjelasan selesai, setiap kelompok menghitung berapa

banyak jumlah prediksi mereka yang benar. Kelompok yang paling

banyak prediksinya yang benar diberi pengharagan sesuai

kesepakatan.
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c. Penutup

1) Peneliti memberikan tes tertulis kepada siswa untuk dikerjakan

secara individu untuk mengetahui apakah 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 kepada siswa, dengan tujuan

agar siswa mau belajar dirumah dan tidak melupakan begitu saja

materi pelajaran yang telah dipelajari.

2. Hasil Belajar Matematika Siswa

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai tes yang dilakukan dalam

penelitian. Sebelum diterapkan metode Prediction Guide dalam

pembelajaran, terlebih dahulu siswa diberikan tes awal atau sering disebut

dengan pretes untuk mengetahui kemampuan awal populasi. Dan ada juga

tes akhir setelah diterapkannya metode Prediction Guide yaitu postes

untuk melihat peningkatan nilai hasil belajar yang diperoleh siswa.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:
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Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara  siswa yang

mengikuti Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide dengan siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VII SMP

Muhammadiyah Bagansiapiapi.

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara  siswa yang

mengikuti Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide dengan siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VII SMP

Muhammadiyah Bagansiapiapi.


