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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Minat 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui 

dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut Bimo Walgito 

(1981: 38). Dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar 

apa yang dipelajari dapat dipahami. Sehingga siswa dapat melakukan 

sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu 

perubahan kelakuan. Perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi 

siswa; baik kognitip, psikomotor maupun afektif. 

W. S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan 

yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu 

dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu (1983 : 38), 

sedangkan menurut Witherington (1985 : 38) minat adalah kesadaran 

seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi 

tertentu yang mengadung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang 

sebagai sesuatu yang sadar. 

Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Crow&Crow 

yang diterjemahkan oleh Z. Kasijan (1984 : 4) yaitu faktor dorongan 
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dari dalam, faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang 

berhubungan dengan emosional. Faktor dari dalam dapat berupa 

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

Timbulnya minat dari diri seseorang  juga dapat didorong oleh adanya 

motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari 

lingkungan masyarakat dimana seseorang berada sedangkan faktor 

emosional memperlihatkan ukuran intensitas seseorang dalam 

menanam perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek tertentu.  

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2002:68) definisi minat 

adalah “Suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal 

diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin 

besar minatnya.  

Minat dapat diartikan sebagai “Kecenderungan yang tinggi 

terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. Pendapat 

lain tentang pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh T. Albertus 

yang diterjemahkan Sardiman A.M, minat adalah “Kesadaran 

seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal maupun situasi 

yang mengandung sangkut paut dengan dirinya” (2006:32).  

Menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto (2003:57) minat 

adalah “Kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang diminati seseorang 
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diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

Sedangkan menurut Holland yang dikutip oleh Djaali (2007:122) 

mengatakan bahwa “Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu”.  

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki 

seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu 

dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai 

hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang 

kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat 

pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu 

obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di 

dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan 

perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan tersebut 

dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek 

tersebut.  

Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat 

dilakukan dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa 

yang ada di lingkungan secara berkelompok. Di dalam kelompok 

tersebut terjadi suatu interaksi antar siswa yang juga dapat 

menumbuhkan minat terhadap kegiatan tersebut. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak 

akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. 
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Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya 

perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat 

berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan 

hal tertentu.  

Miflen, FJ & Miflen FC, (2003:114) mengemukakan ada dua 

faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu : 

1. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan 

2. Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan 

masyarakat atau lingkungan. 

Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimyati Mahmud, 

2001:56) yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari 

timbulnya minat seseorang yaitu : 

1. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat 

berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong 

dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan 

dan lingkungan dimana mereka berada. 

3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek 

tertentu. 

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), 

menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

minat intrinsik dan ektrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 
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timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat 

ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. 

Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena 

pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan 

termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat 

timbul karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, 

minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya. 
 

2. Pembelajaran Perhitungan Konstruksi Mesin (PKM) 

Perhitungan Konstruksi Mesin (PKM) di SMK Piri Sleman 

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa 

jurusan teknik pemesinan. Pembelajaran PKM bertujuan untuk menambah 

pemahaman dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang proses dasar 

perlakuan logam dan juga melaksanakan penanganan material secara 

manual. PKM dibagi menjadi dua semester, yaitu PKM I untuk kelas XI 

pada semester 1 dan PKM II untuk semester 2. 

PKM I berisi tentang proses dasar perlakuan logam yang harus 

diketahui oleh siswa. Materi yang dipelajari sebagai kompetensi dasar 

yaitu: 

a. Menjelaskan pembuatan dan pengolahan logam, 

b. Menggunakan unsur dan sifat logam 

c. Mendeskripsikan proses perlakuan panas logam 

d. Mendeskripsikan proses korosi dan pelapisan logam 

e. Mendeskripsikan proses pengujian logam 
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PKM II merupakan lanjutan dari PKM I yang membahas mengenai 

penanganan material secara manual. Materi yang disajikan diantaranya 

adalah: 

a. Mengangkat material secara manual 

b. Menggerakkan/mengganti material secara manual 
 

3. Model Pembelajaran 

Pemilihan model dan metode pembelajaran menyangkut strategi 

dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan 

tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar 

kompetensi dasar dan indicator pembelajarannya dapat tercapai. 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta 

antara siswa dengan siswa (Suyitno, 2002:28). Jadi, pada prinsipnya 

strategi pembelajaran sangat terkait dengan pemilihan model dan metode 

pembelajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi bahan 

ajar kepada para siswa. 

Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran, 

membuat model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat 

beragam. Model pembelajaran tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran Pengajuan Soal (Problem Posing) 

Problem posing merupakan model pembelajaran yang 

mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah 
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suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang 

mengacu pada penyelesaian soal tersebut.  

Suryanto menjelaskan tentang problem posing adalah perumusan 

soal agar lebih sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan 

beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Hal ini 

terutama terjadi pada soal-soal yang rumit. (Pujiastuti, 2001:3). 

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di 

tahun 1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam 

mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula 

pada mata pelajaran yang lain. 

Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah 

suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk 

mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara 

mandiri. 

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran problem posing 

adalah sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. 

Penggunaan alat peraga untuk memperjelas konsep sangat 

disarankan. 

b. Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

c. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, 

dan siswa yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. 

Tugas ini dapat pula dilakukan secara kelompok. 
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d. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa 

untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. 

e. Guru memberikan tugas rumah secara individual. 

(Herdian 2009, diakses 30 Juli 2009) 

2. Model Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning – CTL) 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai 

dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang 

terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily life modeling), 

sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajkan, 

munculnya motivasi belajar, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan 

suasana menjadi kondusif - nyaman dan menyenangkan. Prinsip dari 

pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa, siswa yang 

melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan 

pengembangan kemampuan sosialisasi. 

Ada tujuh indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa 

dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling (pemusatan 

perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi-tujuan, pengarahan-

petunjuk, rambu-rambu, dan contoh), questioning (eksplorasi, 

membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, 

inkuiri, dan generalisasi), learning community (seluruh siswa 
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berpartisipasi dalam belajar kelompok atau individual, minds-on, 

hands-on, mencoba, mengerjakan), inquiry (identifikasi, investigasi, 

hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan), constructivisme 

(membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep-aturan, 

analisis-sintesis), reflection (review, rangkuman, tindak lanjut), 

authentic assessment (penilaian selama proses dan sesudah 

pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktvitas dan usaha siswa, 

penilaian portofolio, penilaian seobjektif-objektifnya dari berbagai 

aspek dengan berbagai cara). 

3. Model Pembelajaran Pakem  

Pakem adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si 

pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif 

yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. 

Sehingga, jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan 

dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam 

rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan 

sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 
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Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar 

yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan 

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar 

sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, 

tingginya waktu curah terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan 

aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak 

efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah 

proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki 

sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran 

hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran 

tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa.  

Secara garis besar, gambaran dari metode pakem adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada 

belajar melalui berbuat. 

b. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’. 
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d. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif, termasuk cara belajar kelompok. 

e. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, 

dan melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan 

sekolahnya. (Komang 2009. diakses 14 November 2009) 

4. Model Inquiry Trainning (Latihan Penyelidikan) 

Model latihan penyelidikan (inquiry training) adalah model 

pembelajaran dimana pengajar melibatkan kemampuan berpikir kritis 

pembelajar untuk menganalisis dan memecahkan persoalan secara 

sistematik (Kindsvater dalam Suparno, 2006). Latihan penelitihan 

bertolak dari kepercayaan bahwa agar seseorang menjadi mandiri, 

dituntut metode yang dapat member kemudahan pada pembelajar 

untuk melibatkan diri dalam penelitian ilmiah. 

Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan induktif dalam 

menemukan pengetahuan dan berpusat pada keaktifan pembelajar. Jadi 

bukan pembelajaran yang berpusat pada pengajar. Dalam model 

pembelajaran ini isi dan proses peyelidikan diajarkan bersama-sama 

dalam waktu yang bersamaan. Pembelajar melalui proses penyelidikan 

akhirnya sampai kepada isi pengetahuan itu sendiri. Pada dasarnya 

model pembelajaran ini mengikuti teori Suchman sebagai berikut: 
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a. Secara alami pembelajar akan mencari sesuatu setelah dihadapkan 

dengan masalah 

b. Mereka akan segera sadar tentang belajar mengenai strategi berfikir 

yang dimilikinya 

c. Penelitian yang bersifat kerjasama akan memperkaya proses 

berpikir dan membantu pembelajar untuk belajar tentang sifat 

tentatif dari pengetahuan, sifat selalu berkembang dari 

pengetahuan, dan menghargai berbagai alternative penjelasan 

mengenai suatu hal. 

Model pembelajaran ini ada yang guided inquiry (penyelidikan 

terarah) yaitu model dimana pengajar banyak memberikan pengarahan 

dan petunjuk baik lewat prosedur yang lengkap maupun pertanyaan- 

pertanyaan pengarah selama proses pembelajaran. Bentuk yang lain 

adalah open inquiry(penyelidikan terbuka) pada model ini pembelajar 

diberi kebebasan dan inisiatif untuk memikirkan bagaimana akan 

memecahkan persoalan yang dihadapi. (Wiji Lestari 2009, diakses 14 

November 2009) 

5. Model Pembelajaran Reciprocal Teaching (Berbalik) 

Model pembelajaran reciprocal adalah suatu model pembelajaran 

yang menekankan kemampuan membaca. Model ini diperkenalkan 

oleh Palincsar dan Brown (1984) (dalam Chalsum, 2005) yang 

mengatakan kemampuan membaca diajarkan pengajar ke pembelajar. 

Menurut Kamus Dewan (1986) reciprocal bermakna timbal balik dan 
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saling membantu. Kamarudin Haji Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz 

(1998)(dalam Chalsum, 2005) pula mengatakan model pembelajaran 

reciprocal adalah “pengajaran menyaling”. Dari definisi-definisi 

tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran reciprocal adalah 

suatu bentuk pembelajaran yang aktif. Pembelajaran ini melibatkan 

komunikasi antara pembelajar dan pembelajar berdasarkan segmen 

teks yang dibaca; dan ini bisa dilakukan dalam kelompok besar atau 

kecil, tanpa batasan. 

Pembelajaran ini memperkenalkan teknik komunikasi antar 

berbagai kelompok untuk memperbaiki pengertian, menjawab 

persoalan, dan memilih permasalahan penting ketika membaca sesuatu 

teks. Pada saat pembelajaran berlangsung, pembelajar akan membaca 

teks, kemudian akan mendiskusikannya. Setiap anggota kelompok 

berpeluang menjadi ketua kelompok secara bergantian. Diskusi 

kelompok akan berdasarkan kepada empat strategi pembelajaran 

reciprocal yaitu memprediksi, bertanya, memahami dan merangkum, 

Strategi ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan 

penguasaan makna teks yang dibaca. 

Dalam model pembelajaran reciprocal, pembelajar seolah 

memainkan peranan sebagai seorang pengajar (Borkowski, 1992 

dalam Chalsum, 2005). Ini akan menarik minat pelajar untuk 

membaca dan memahami apa yang telah dibaca. Bagi Edwards (1995) 

pelajar juga merasa gembira malah akan merasa diri mereka begitu 
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penting seperti pengajar ketika melakukan komunikasi dalam 

kelompok masing-masing. Pelajar akan menjadi aktif saat melakukan 

diskusi di kelompoknya. 

Pengajaran reciprocal melibatkan sesuatu interaksi yang terjalin di 

antara pengajar dan pembelajar ketika memahami teks yang dibaca 

secara bergantian. Keadaan ini akan menyadarkan pelajar tentang 

betapa sukarnya menjalankan diskusi dan pentingnya kerjasama antar 

anggota kelompok. Kesadaran pelajar ini akan membentuk sikap 

pelajar supaya mempunyai semangat kerjasama dan menghargai guru 

mereka (Wray & lewis, 1998 dalam Chalsum, 2005). (Wiji Lestari 

2009, diakses 14 November 2009) 

6. Metode Perolehan Konsep 

Pendekatan pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan karya 

Jerome Brunner, Jacqueline Goodnow dan George Austin. Brunner, 

Goodnow dan Austin yakin bahwa lingkungan sekitar manusia 

beragam, dan sebagai manusia kita hams mampu membedakan, 

mengkategorikan dan menamakan semua itu. Kemampuan manusia 

dalam membedakan, mengelompokkan dan menamakan sesuatu inilah 

yang menyebabkan munculnya sebuah konsep. 

Model pembelajaran perolehan konsep adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu 

konsep tertentu. Prosedur pembelajaran perolehan konsep ada tiga 

tahap, yaitu: 
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a.  penyajian data dan identifikasi konsep, 

b. pengujian perolehan konsep, dan 

c. analisis strategi berpikir. 

Model pembelajaran perolehan konsep sangat sesuai 

diaplikasikan untuk pembelajaran yang menekankan perolehan suatu 

konsep baru atau untuk mengajar cara berpikir induktif. 

Model perolehan konsep merupakan model pembelajaran yang 

mencakup analisis proses berpikir dan diskusi mengenai atribut 

perolehan konsep yang lebih banyak melibatkan pembelajar 

berpartisipasi dalam diskusi. Menurut Brunner perlu dipelajari 

kegiatan kognitif atau proses berpikir yang dinamakan pengkategorian. 

Kegiatan pengkategorian mempunyai 2 komponen yaitu tindakan 

pembentukan kategori dan tindakan perolehan konsep. Pembentukan 

kategori merupakan langkah pertama perolehan konsep. Tujuan dari 

metode pembelajaran konsep adalah: 

d. Memahami hakekat konsep untuk membantu pembelajar 

memahami suatu objek , gagasan, dan peristiwa. 

e. Memahami strategi pemikiran yang digunakan dan menemukan 

dasar pengkategorian yang digunakan oleh orang lain dalam 

mengorganisasikan lingkungan mereka. 

f. Menyadari kegiatan konseptualisasi dan melakukannya terutama 

terhadap data yang tidak terorganisasi. 
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 Model pembelajaran perolehan konsep sesuai dengan tujuan 

pembelajaran karena berguna untuk : membantu pembelajar dalam 

memperoleh konsep baru, memperkaya dan memperjelas pemikiran 

tentang konsep dari suatu konsep, dan membantu pembelajar 

menyadari proses dan strategi berpikir sendiri. (Wiji Lestari 2009, 

diakses 14 November 2009) 

7. Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran 

dengan pemecahan persoalan (Suparno, 2006). Biasanya pengajar 

memberikan persoalan yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan 

dan siswa diminta memecahkan persoalan itu. Ini dapat dilakukan 

secara perseorangan ataupun kelompok. Dalam metode ini masalah 

didefinisikan sebagai sesuatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal 

cara penyelesaiannya. 

Model problem solving juga dapat membantu mengatasi 

miskonsepsi pada pembelajar. Pembelajar mengerjakan beberapa soal 

yang telah dipersiapkan guru/pengajar. Dari pekerjaan itu, dapat dilihat 

gagasan pembelajar benar atau salah. Dengan memecahkan persoalan, 

pembelajar dilatih untuk mengorganisasikan pengertian dan 

kemampuan mereka. Baik bila pembelajar diberi waktu untuk 

menjelaskan pemecahan soal mereka dan terjadi interaksi Tanya jawab 

dengan teman-temannya. 

Dengan melihat bagaimana cara pembelajar memecahkan 
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persoalan, dapat dengan mudah dilihat pembelajar mempunyai salah 

pengertian dalam langkah tertentu. Bila salah pengertian telah 

diketahui pengajar dapat menanyakan kepada pembelajar mengapa 

mereka mempunyai pengertian atau langkah seperti itu. 

(Wiji Lestari 2009, diakses 14 November 2009) 

8. Model pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Ragam model pembelajaran Cooperative Learning cukup banyak 

seperti STAD (Student Teams Achievement Divisions), TGT (Teams 

Games Tournament), TAI (Team Assisted Individualization), Jigsaw, 

Jigsaw II, CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

dan sebagainya. 

9. Model Pembelajaran Realistic Mathematics Ediucation (RME) 

Realistic Mathematics Education (RME) dikembangkan oleh 

Freud di Belanda dengan pola guided reinvention dalam 

mengkontruksi konsep-aturan melalui process of mathematization, 

yaitu matematika horizontal (tools, fakta, konsep, prinsip, algoritma, 

aturan uantuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan, proses dunia 

empirik) dan vertikal (reoorganisasi matematik melalui proses dalam 

dunia rasio, pengemabngan mateastika). 

Prinsip RME adalah aktivitas (doing) konstruksivis, realitas 

(kebermaknaan proses-aplikasi), pemahaman (menemukan-informal 

daam konteks melalui refleksi, informal ke formal), inter-twinment 

(keterkaitan-intekoneksi antar konsep), interaksi (pembelajaran sebagai 



25 
 

aktivitas sosial, sharing), dan bimbingan (dari guru dalam penemuan). 

(Wiji Lestari 2009, diakses 14 November 2009) 

 

4. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) mencakup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. 

Bukanlah pembelajaran kooperatif jika siswa duduk bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil dan mempersilakan salah seorang 

diantaranya untuk menyelesaikan pekerjaaan seluruh kelompok. 

Pembelajaran kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya 

yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam 

menyelesaikan atau membahas sebuah masalah atau tugas. 

Dari penjelasan diatas, Slavin (1984) mengatakan bahwa 

Cooperative Learning adalah satu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang. Dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan juga, 

keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan 

aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara 

kelompok. 

Pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau 
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kelompok kerja, karena belajar dalam model pembelajaran ini harus 

ada “struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif” sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan – 

hubungan yang bersifat interdependensi yang efektif di antara anggota 

kelompok (Slavin, 1983;Stahl, 1994). Di samping itu, pola hubungan 

kerja seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif 

tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk berhasil berdasarkan 

kemampuan dirinya secara individual dan sumbangsih dari anggota 

lainnya selama mereka belajar secara bersama-sama dalam kelompok. 

Stahl (1994) mengatakan bahwa model pembelajaran cooperative 

learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja 

sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Model 

pembelajaran ini berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan 

masyarakat, yaitu “getting together”, atau “raihlah yang lebih baik 

secara bersama-sama” Slavin, 1992) 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok barasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 
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3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

a. Hasil Belajar Akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

c. Pengembangan Ketrampilan Sosial 

4. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Tabel 2.1 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif  

Fase Ke Indikator Pembelajaran 
1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 
Guru menyampaikan semua 
tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai pada materi tersebut dan 
memotivasi siswa untuk belajar 

2 Menyajikan Informasi Guru menyampaikan informasi 
kepada siswa dengan cara 
demonstrasi atau lewat bahan 
bacaan 

3 Mengorganisasi siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar 
melakukan transisi secara 
efisien 

4 Membimbing kelompok 
belajar dan bekerja 

Guru membimbing kelompok-
kelompok pada saat mereka 
mengerjakan tugas 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang dipelajari 
atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil 
kerjanya 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai upaya/hasil belajar 
individu maupun kelompok 
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5. Macam-Macam Pembelajaran Kooperatif 

a. Tipe Number Heads Together (NHT) 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (1993). Pada umumnya NHT digunakan untuk melibatkan 

siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

b. Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh 

Slavin. Tipe ini juga merupakan model kelompok berkemampuan 

heterogen. Setiap siswa belajar pada aspek khusus pembelajaran secara 

individual. Anggota tim menggunakan lembar jawab yang digunakan 

untuk saling memeriksa jawaban teman se-tim, dan semua 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban pada akhir kegiatan. 

Diskusi terjadi pada saat siswa saling mempertanyakan jawaban yang 

dikerjakan teman sekelompoknya. 

c. Tipe Teams Games-Tournament (TGT) 

TGT menekankan adanya kompetisi, kegiatannya seperti 

STAD, tetapi kompetisi dilakukan dengan cara membandingkan 

kemampuan antar anggota tim dalam suatu ‘turnamen’. Kemudian 

diambil nilai dari hasil turnamen dan juga dengan memberikan 

penghargaan kepada tim yang berhasil. 

d. Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
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Metode ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-

kawannya dari Universitas John Hopkins. Metode ini dipandang  

sebagai metode yang paling sederhana dan paling langsung dari 

pembelajaran kooperatif. Para guru menggunakan metode STAD untuk 

mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

baik melalui penyajian verbal mupun tertulis.  

e. Tipe Jigsaw 

Metode ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-

kawannya dari Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slavin 

dan kawan-kawannya. Melalui metode Jigsaw kelas dibagi menjadi 

beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 5 atau 6 siswa dengan 

karakteristik yang heterogen. Bahan-bahan akademik disajikan kepada 

siswa dalam bentuk teks, dan tiap siswa bertanggung jawab 

mempelajari suatu bagian dari bahan akademik tersebut. Para anggota 

dari tim yang berbeda memiliki tanggung jawab mempelajari suatu 

bagian akademik yang sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling 

membantu mengkaji bagian bahan tersebut. Kumpulan siswa seperti 

ini disebut “kelompok pakar” (expert group). Selanjutnya, para siswa 

yang berada pada kelompok pakar kembali ke kelompok semula (home 

teams)  untuk mengajar anggota lain mengenai materi yang telah 

dipelajarai dalam kelompok pakar. Setelah diadakan pertemuan dan 

diskusi dalam (home teams), para siswa dievaluasi secara individual 

mengenai bahan yang telah dipelajari. Dalam metode jigsaw  versi 
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Slavin, penskoran dilakukan seperti dalam metode STAD. Individu 

atau tim yang memperoleh skor tinggi diberi penghargaan oleh guru. 

f. Tipe Group Investigation (GI) 

Dasar-dasar metode ini dirancang oleh Herbert Thelen, 

selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharan dan kawan-kawannya 

dari Universitas Tel Aviv. Metode GI sering dipandang sebagai 

metode yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dan 

pembelajaran kooperatif. Dibandingkan dengan metode STAD dan 

Jigsaw, metode GI melibatkan siswa sejak perencanaan, baik 

menentukan topik maupun cara mempelajari melalui in vestigasi. 

Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik 

dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok 

(group process skills). Para guru yang menggunakan metode GI 

umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 5 sampai 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. 

Pembagian kelompok juga bisa didasarkan pada kesenangan berteman 

atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa memilih 

topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan 

menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. 
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6. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

1) Keunggulan 

a) Aktivitas belajar siswa dalam kelas meningkat. 

b) Melatih siswa berbicara dan mengajukan pendapat di depan 

umum dan kelompok. 

c) Terciptanya interaksi antar siswa, dan antar siswa dengan guru. 

d) Proses belajar yang diperoleh dalam kelompok mudah diingat 

kembali karena merupakan hasil berpikir dan bekerja sama. 

e) Prestasi belajar lebih bermakna karena siswa belajar 

memecahkan masalah persoalannya melalui diskusi dalam 

kelompok. 

f) Memotivasi siswa yang cemas untuk belajar secara aktif. 

g) Membantu siswa yang lemah atau kurang menguasai pelajaran 

oleh siswa yang pandai. 

2) Kelemahan 

a) Membutuhkan banyak waktu, sehingga seringkali tujuan utama 

pembelajaran tidak tercapai. 

b) Kerja kelompok sering hanya melibatkan siswa yang pandai, 

sebab mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang 

kurang menguasai topik yang dibahas. 

c) Keberhasilan belajar bergantung kepada kemampuan siswa 

memimpin kelompok atau bekerja mandiri dan kekompakan 

antar kelompok. 
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d) Keberhasilan dari tiap individu juga berbeda – beda, dikarenakan 

motivasi dan semangatnya juga tidak sama. 

 

7. Model Pembelajaran Tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

TAI termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Dalam model 

pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 

sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian 

bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Sebelum 

dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu 

kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar  yang baik, dapat memberikan 

penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain 

untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. 

Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. 

Karena pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat 

diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu 

temannya yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang 

pandai dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, 

sedangkan siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami 

permasalahan yang diselesaikan dalam kelompok tersebut (Suyitno, 

2002:9). 

Model pembelajaran TAI memiliki delapan komponen (Suyitno, 

2002:9). Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 

sampai 6 siswa, 
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2. placement test, yakni pemberian pretest kepada siswa atau melihat 

rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa 

pada bidang tertentu,  

3. student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya, 

4. team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada 

siswa yang membutuhkannya,   

5. team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas, 

6. teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok,   

7. facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil bardasarkan fakta yang 

diperoleh siswa,   

8. whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam Team Assisted 

Individualization (Robert E. Slavin: 1995) adalah sebagai berikut. 

a. Team (kelompok) 

Peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang terdiri 

dari 4 sampai 5 orang peserta didik dengan kemampuan yang berbeda. 
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b. Tes Penempatan 

Peserta didik diberi pre tes di awal pertemuan, kemudian peserta didik 

ditempatkan sesuai dengan nilai yang didapatkan dalam tes, sehingga 

didapatkan anggota yang heterogen (memiliki kemampuan berbeda) 

dalam kelompok. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran. 

1) Diawali dengan pengenalan konsep oleh guru dalam mengajar 

secara kelompok (diskusi singkat) dan memberikan langkah 

langkah cara menyelesaikan masalah atau soal. 

2) Pemberian tes keterampilan yang terdiri dari 10 soal. 

3) Pemberian tes formatif yang terdiri dari dua paket soal, tes formatif 

A dan tes formatif B, masing-masing terdiri dari 8 soal. 

4) Pemberian tes keseluruhan yang terdiri dari 10 soal. 

5) Pembahasan untuk tes keterampilan, tes formatif, dan tes 

keseluruhan. 

d. Belajar Kelompok 

Berdasarkan tes penempatan, guru mengajarkan pelajaran pertama, 

kemudian peserta didik bekerja pada kelompok mereka masing 

masing. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1) Peserta didik berpasangan atau bertiga dengan anggota kelompok 

mereka. 

2) Peserta didik diberi Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran 

yang disiapkan guru  untuk diskusi sebagai pemahaman konsep 
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materi yang akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan 

bertanya pada teman sekelompok atau guru untuk minta bantuan 

jika mengalami kesulitan. Selanjutnya dimulai dengan tes pertama 

yaitu tes keterampilan. 

3) Masing-masing peserta didik dengan kemampuannya sendiri 

mengerjakan 3 soal tes keterampilan yang pertama, bila sudah 

selesai, peserta didik boleh melanjutkan 3 soal berikutnya. Begitu 

sudah selesai baru melanjutkan 4 soal terakhir. Peserta didik yang 

mengalami kesulitan bisa meminta bantuan pada teman 

sekelompoknya sebelum meminta bantuan guru. 

4) Apabila sudah bisa menyelesaikan soal tes keterampilan dengan 

benar, peserta didik bisa melanjutkan mengerjakan tes formatif A 

yang terdiri dari 8 soal. Dalam tes ini peserta didik juga bekerja 

sendiri-sendiri dulu sampai selesai. Jika peserta didik dapat 

mengerjakan 6 soal dengan benar, maka peserta didik tersebut 

bisa mengambil soal tes keseluruhan. Jika peserta didik tidak bisa 

menjawab 6 soal dengan benar, guru merespon dan menampung 

semua masalah yang dimiliki peserta didik. Guru boleh menyuruh 

peserta didik untuk bekerja kembali pada nomor-nomor soal tes 

keterampilan dan kemudian mengambil soal tes formatif B, yaitu 

8 soal kedua yang isi dan tingkat kesulitannya sebanding dengan 

tes formatif A. Selanjutnya peserta didik boleh melanjutkan ke tes 

keseluruhan. Peserta didik tidak boleh mengambil soal tes 
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keseluruhan sebelum dia bisa menyelesaikan tes formatif dengan 

kelompoknya. 

5) Peserta didik kemudian mengikuti tes keseluruhan. Tes ini 

merupakan tes terakhir dalam model pembelajaran kooperatif 

Team Assisted Individualization (TAI), yang terdiri dari 10 soal. 

Di sini peserta didik juga bekerja secara individu dulu sampai 

selesai. Setelah selesai baru bisa berdiskusi dengan kelompoknya. 

Setelah tes keseluruhan ini selesai kemudian dilakukan 

pembahasan dan penilaian bersama antara guru dan peserta didik. 

6) Penilaian kelompok 

Pada akhir pertemuan, guru menghitung nilai dari masing-masing 

kelompok. Nilai ini berdasarkan pada jumlah rata-rata dari 

anggota masing-masing kelompok dan ketelitian dari tes 

keseluruhan. Kriteria pemberian predikat berdasarkan 

kemampuan kelompok. Kelompok dengan kemampuan bagus 

diberi predikat Super Team, kelompok dengan kemampuan 

sedang diberi predikat Great Team, kelompok dengan 

kemampuan kurang diberi predikat Good Team. Pemberian 

predikat ini bertujuan untuk memotivasi dan member semangat 

kepada masing-masing kelompokagar pada pada pembelajaran 

selanjutnya mau berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. 
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7) Mengajar kelompok 

Setiap pertemuan guru mengajar 10 sampai 15 menit untuk dua 

atau tiga kelompok yang mempunyai nilai yang sama. Guru 

menggunakan konsep belajar yang diprogramkan atau 

direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk 

memperkenalkankonsep utama pada peserta didik. Pembelajaran 

dibuat untuk membantu peserta didik agar mengerti dan 

memahami hubungan antara matematika yang mereka pelajari 

dengan masalah kehidupan nyata. Ketika guru sedang mengajar 

dalam suatu kelompok, peserta didik lain melanjutkan bekerja 

dalam kelompok mereka sendiri dengan kemampuan individu 

masing-masing. 

Adapun keuntungan pembelajaran tipe TAI adalah : 

1. siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya; 

2. siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya; 

3. adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya; 

4. siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran tipe TAI adalah : 

1. tidak ada persaingan antar kelompok; 

2. siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang 

pandai. 
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B. Kerangka Berpikir 

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan-kegiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Semakin tepat memilih metode pembelajaran 

diharapkan makin efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu guru perlu 

memperhatikan dalam memilih metode pembelajaran sehingga jangan sampai 

keliru dalam menentukan metode pembelajaran yang berakibat kurang 

efektifnya pembelajaran di sekolah. 

Minat merupakan hal yang sangat mendasar untuk melakukan suatu 

kegiatan, tanpa adanya minat seseorang tidak akan dapat melakukan 

kegiatannya dengan baik karena minat juga menentukan keberhasilan 

seseorang dalam melakukan kegiatannya. 

Metode pembelajaran model TAI merupakan model pembelajaran yang 

mempunyai strategi pembelajaran penerapan bimbingan antar teman. Melalui 

metode ini siswa diajak belajar mandiri, dilatih untuk mengoptimalkan 

kemampuannya dalam menyerap informasi ilmiah yang dicari, dilatih 

menjelaskan temuannya kepada pihak lain dan dilatih untuk memecahkan 

masalah.  

Melalui metode ini siswa diajak berpikir dan memahami materi 

pelajaran, tidak hanya mendengar, menerima dan mengingat-ingat saja. 

Namun dengan metode ini keaktifan, kemandirian dan ketrampilan siswa 

dapat dikembangkan, minat siswa dalam menjalani pembelajaran juga 

diharapkan dapat meningkat. Sehingga pemahaman materi diharapkan dapat 
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dikembangkan dan akhirnya prestasi belajar yang diperoleh dapat meningkat 

secara efektif. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa mata diklat PKM 

tepat apabila disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran TAI.   

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan minat belajar siswa 

dalam mata diklat PKM. 

 
 
 


