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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Metode 

Menurut Hamdani (2010 : 80) “metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru untuk menyampaiakan pelajaran kepada siswa. Dengan demikian, 

metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar”. Menurut Mulyatiningsih (2010:213) “metode  pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”.  

Berdasarkan pengertian dari metode pembelajaran maka dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

menyampaiakan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.2 Collabolative Learning  

Menurut Sudarman (2008:94) menyimpulkan bahwa : 

Metode Collaborative Learning adalah proses belajar kelompok yang setiap 
anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide,sikap, pendapat, 
kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-
sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota”. Proses belajar 
kelompok dimana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, 
ide, sikap, pendapat, kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya, untuk 
secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. 

 
Menurut   Arum (2010) menyimpulkan bahwa : 

Metode Collaborative learning atau yang biasa disebut pembelajaran 
kolaborasi dengan sebuah keadaan di mana dua atau lebih peserta didik 
belajar sesuatu bersama-sama. Tujuan mereka bekerja sama adalah untuk 
menemukan solusi, arti, pengertian atau menyelesaikan tugas bersama-sama. 
Metode Collaborative learning tidak hanya sekedar menempatkan para 
peserta ke dalam kelompok-kelompok studi, tetapi diatur pula bagaimana 
mengkoordinasikan mereka supaya bisa bekerja sama dalam studi.  

 
 Armiati dan Sastramihardja (2007:29) menyimpulkan bahwa : 

Metode Collaborative Learning (CL) adalah pendekatan pembelajaran yang 
digunakan untuk mengajar dan belajar yang melibatkan sekelompok siswa 
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yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, melengkapi tugas atau 
menghasilkan produk. CL didasarkan pada ide bahwa belajar adalah aksi 
sosial alamiah dengan para partisipan yang berdiskusi satu sama lain, 
melalui diskusi inilah proses belajar berlangsung. 
 

Menurut Smith & MacGregor dalam farida (2010) menyimpulkan bahwa :  
Metode Collaborative Learning adalah satu istilah untuk suatu jenis 
pendekatan pendidikan yang meliputi penggabungan karya/usaha intelektual 
siswa, atau siswa bersama dengan guru. Biasanya, siswa bekerja dalam 2 
atau lebih kelompok, saling mencari pemahaman, penyelesaian, atau 
membentuk suatu produk/hasil. 

 
Berdasarkan dari pengertian di atas tentang metode Collaborative Learning 

maka dapat disimpulkan bahwa metode Collaborative Learning adalah suatu 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa di mana siswa dapat bekerja dalam 2 

atau lebih kelompok untuk saling mencari pemahaman dan penyelesaian. Setiap 

anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, 

kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama 

saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota.  

 

2.2.1 Langkah-langkah pembelajaran Metode Collaborative Learning  

Menurut farida (2010) langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 
metode Collaborative Learning adalah sebagai berikut : 

1. Siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas 
sendiri-sendiri.  

2. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis.  
3. Siswa dalam kelompok mengerjakan tugas atau masalah dalam lembar 

kerja.  
4. Siswa dalam kelompok menyepakati hasil diskusi. 
5. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya diupayakan 

agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk melakukan presentasi 
hasil diskusi kelompok di depan kelas, siswa pada kelompok lain 
mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut, dan 
menanggapi. 

6. Siswa dalam kelompok melakukan revisi (bila diperlukan) terhadap 
laporan yang akan dikumpulkan. 

7. Laporan dikumpulkan. 
8. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada 

pertemuan berikutnya, dan didiskusikan.  
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2.2.2  Tujuan Metode Collaborative Learning 

Tujuan utama penggunaan metode Collaborative Learning menurut Armiati 
(2007:29) adalah:   

1.  Fokus pada belajar yang aktif   
2.  Membangun skill menulis dan komunikasi lisan  
3.  Memberikan tanggungjawab belajar secara eksplisit  
4.  Memperjelas peran pengajar sebagai fasilitator dan mentor  
5. Dapat mencakup materi lebih banyak atau lebih baik (untuk materi yang 

sama)  
6.  Membangun sensce percaya diri dan mandiri pada siswa  
7.  Memiliki pengalaman bekerja secara kelompok  
8.  Mendukung Peer Review 
 
Berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa metode  Collaborative 

Learning mempunyai tujuan memperjelas peran pengajar sebagai fasilitator, selain 

itu siswa memiliki pengalaman bekerja secara berkelompok. 

 

2.2.3  Peran Metode Collaborative Learning  

Menurut Armiati (2007:30) setiap anggota dari tim CL memiliki peran-
peran yang spesifik dan tiap anggota dapat memiliki lebih dari satu peran. Peran-
peran tersebut antara lain: 

1. Pemimpin team (learder), sebagai fasilitator penyusun agenda, dengan 
menerima masukan dari para anggota tim. 

2. Team Keeper, sebagai mengawasi track waktu yang dibutuhkan untuk 
setiap sesi aktifitas yang dilakukan tim dan menyakinkan bahwa setiap 
alokasi waktu dalam agenda digunakan. 

3. Room Scheduler   
4. Penyusun Sumberdaya (Resource Arranger)  
5. Group Process Evaluator   

 
Berdasrkan peran di atas dapat disimpulkan bahwa metode Collaborative 

Learning mempunyai peran sebagai pemimpin team, sebagai fasilitator penyusun 

agenda, dengan menerima masukan dari para anggota tim sehingga siswa yang 

belum mengerti tentang materi dapat saling melengkapi.  

 

2.2.4  Karakteristik Metode Collaborative Learning  

Menurut Armiati (2007:30) metode Collaborative Learning mempunyai 
beberapa karakteristik sebagai berikut : 

1. Siswa memiliki common goal. 
2. Belajar bersifat learner centric. 
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3. Siswa membangun knowledge framework nya sendiri. 
4. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 

pengaturan situasi kelas. 
5.  Kurikulum dianggap sebagai seperangkat pembelajaran, materi, dan 

sumber.  
 

Berdasarkan karakteristik metode Collaborative Learning dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya metode Collaborative Learning siswa dapat 

membangun knowledge framework nya sendiri, sehingga siswa dapat belajar 

berpikir kritis.  

 

2.2.5  Keunggulan Metode Collaborative Learning 

Menurut Farida (2010) keunggulan metode Collaborative Learning yaitu : 

Dasar dari pembelajaran dengan menggunakan metode Collaborative 
Learning adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu 
proses membangun makna melalui interaksi sosial. Menurut Gunawan 
dalam Farida (2010) yang menjadi keunggulan dalam pembelajaran dengan 
menggunakan metode Collaborative Learning adalah pencapaian akademik 
yang tinggi, pemahaman yang mendalam terhadap materi, belajar yang 
menyenangkan, serta mengembangkan keterampilan leardership.   

 

2.2.6 Perbedaan antara Pembelajaran Metode Collaborative Learning dengan 

Pembelajaran Konvensional 

Menurut Kriswandani (2009) dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan pembelajaran, yaitu metode Collaborative Learning dan pembelajaran 

konvensional. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara metode Collaborative 

Learning dan pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut :  

Tabei 2.1 Perbedaan Metode collaborative learning dan konvensional 

No Metode Collaborative Learning Pembelajaran Konvensional 

1 Lingkungan berpusat pada siswa. Lingkungan berpusat pada guru. 

2 Siswa mengontrol pembelajaran mereka. Guru sebagai pengontrol. 

3 Kekuatan dan tanggung jawab berpusat 

pada siswa. 

Kekuatan dan tanggung jawab berpusat pada 

guru. 

4 Guru sebagai seorang fasilitator dan Guru sebagai instructor dan pembuat 
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penunjuk. Siswa sebagai pengambil 

keputusan. 

keputusan. 

5 Pembelajaran mungkin cooperative, 

Collaborative atau independent. Siswa 

bekerja bersama-sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Siswa saling membantu 

antara satu dengan yang lain, sebagai 

keterampilan dan ide. 

Pengalaman pembelajaran selalu kompetitif 

dan persaingan selalu antar siswa. 

6 Autentik, interdisipliner proyek dan 

masalah. 

Kumpulan kecil guru menentukan tugas 

dalam gabungan subjek pendidikan. 

7 Pembelajaran dapat berlangsung di luar 

kelas. 

Pembelajaran berlangsung di dalam kelas. 

8 Penekanannya adalah pemrosesan 

informasi dan penggunaannya. 

Penekanannya adalah content. 

9 Siswa mengkronstruksi pengetahuannya 

sendiri dan siswa menilai, membuat 

keputusan dan bertanggung jawab 

terhadap pembelajarannya. 

Siswa menguasai pengetahuan dengan drill 

dan praktek. 

 

2.3  Motivasi Belajar 

Menurut Pintrich dalam Chapter (2011:12) menyimpulkan bahwa : 

Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu  movere, yang berarti bergerak 
(move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, 
membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini  berarti bahwa konsep motivasi 
digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku (pilihan), 
intensitas perilaku (usaha, berkelanjutan), dan penyelesaian atau prestasi 
yang sesungguhnya. 
 

Menurut Winkel (2004:169) mengemukakan bahwa : 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri 
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 
belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu 
tujuan. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan 
gairah atau semangat dalam belajar, sehingga siswa yang termotivasi kuat 
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memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Namun motivasi 
belajar tidak hanya memberikan kekuatan pada daya-upaya belajar, tetapi 
juga memberikan arahan yang jelas.     
 
Menurut Yamin (2003:80) “motivasi belajar merupakan daya penggerak 

psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan 

menambah keterampilan, pangalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat 

belajar untuk mencapai sebuah tujuan”.  

Brophy dalam Chapter (2011:12) menyatakan bahwa : 

Motivasi belajar lebih mengutamakan respon kognitif, yaitu kecenderungan 
siswa untuk mencapai aktivitas akademis yang bermakna dan bermanfaat 
serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Siswa 
yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan pelajaran yang 
disampaikan, membaca materi sehingga bisa memahaminya, dan 
menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang mendukung. Selain itu, 
siswa juga memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas belajar 
tersebut, rasa ingin tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan 
untuk memahami suatu topik, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.  
 
Berdasarkan beberapa pengertian tentang motivasi belajar maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam 

diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah 

keterampilan, pangalaman. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan 

memperhatikan pelajaran yang disampaikan, membaca materi sehingga bisa 

memahaminya, dan menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang 

mendukung. 

 

2.3.1 Jenis-jenis Motivasi Belajar  

Menurut Yamin (2003:85) jenis motivasi dalam belajar dibedakan dalam 
dua jenis, yaitu : 

a. Motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan 
dan kebutuhan seseorang tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan 
belajarnya sendiri. Contoh :dorongan dari orang lain.  

b. Motivasi intrinsik merupakan kegiatan belajar dimulai dan diteruskan, 
berdasarkan penghayatan sesuatu kebutuhan dan dorongan yang secara 
mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Contoh : dorongan untuk belajar. 

 

 



���

�

�

�

2.4 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010:3) “hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku seseorang. Hasil belajar seseorang dapat berupa 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap”. Menurut Setyaningsih (2011:19) hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Menurut Nasution (2010:141) “hasil belajar adalah bila 

ada  hasilnya yang dapat diperlihatkan”.   

Menurut Sulistyaningsih (2011:13) menemukan bahwa setiap guru pasti 

memiliki keinginan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

dibimbingnya. Karena itu guru harus memiliki hubungan dengan siswa yang dapat 

terjadi melalui proses belajar mengajar. Setiap proses belajar mengajar 

keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa.  

Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar yang berupa pengetahuan, keterampilan, serta 

sikap. Oleh karena itu, guru harus memiliki hubungan dengan siswa dalam hal 

belajar mengajar. 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Menurut Sudjana (2010:39) menyimpulkan bahwa  

hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 
faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang dari luar diri siswa atau 
faktor lingkungan.  Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan 
yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 
terhadap hasil belajar yang dicapai. Di samping faktor kemampuan yang 
dimiliki siswa, juga ada faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan 
perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor 
fisik dan psikis.  
 

2.4.2 Ranah Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010:22) “Secara garis besar klarifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom mencakup tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotoris”. Ketiga ranah tersebut adalah :  
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1. Ranah kognitif 
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri dari enam aspek, yakni : 
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 
evaluasi.  

2. Ranah afektif 
Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, Yakni : penerimaan, 
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah psikomotoris 
Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 
Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b) 
keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan 
atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan 
ekspresif dan interpretatif.   

 

2.5 Kajian yang Relevan 

Penelitian Purwanti (2008) yang berjudul “penerapan metode Collaborative 

Learning sebagai usaha meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika” (PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP Negeri I Ngrampal 

Sargen). Hasil penelitian ini adalah metode Collaborative Learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, keaktifan, kemandirian, dan kemampuan 

matematikasiswa. Dengan adanya peningkatan keempat aspek tersebut maka hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika juga mengalami peningkatan yang 

cukup berarti. 

Penelitian Kriswandani (2009) yang berjudul “Efektifitas Collaborative 

Learning terhadap prestasi belajar ditinjau dari konsep diri siswa kelas V sekolah 

Dasar di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga”. Hasil dari penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan menggunakan model Collaborative Learning lebih efektif 

untuk meningkatkan prestasi belajar jika dibandingkan pembelajaran 

konvensional bagi siswa yang mempunyai konsep diri sedang, tinggi serta rendah.  

Penelitian Putri (2009) yang berjudul “Penerapan model pembelajaran 

kolabolatif disertai Team Assisted Individualization (TAI) dalam meningkatkan 

peran serta siswa”. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan model 

pembelajaran kolabolatif disertai Team Assisted Individualization (TAI) dapat 

meningkatkan peran serta siswa dan meningkatkan hasil belajar biologi siswa 

pada materi pokok Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.    
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Penelitian Sudarman (2008) yang berjudul “Penerapan Metode 

Collaborative Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Mata Kuliah 

Metodologi Penelitian”. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa persentase 

perolehan belajar dari kelompok siswa yang diajar dengan desain pembelajaran 

berdasarkan metode pembelajaran kolaboratif mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional.  

Penelitian Manuaba (2011) yang berjudul penerapan teknik pembelajaran 

aktif metode Collaborative Learning group pada pembelajaran trigonometri. Hasil 

penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode Collaborative Learning 

groups terbukti bahwa metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan peran serta siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan berdasarkan fenomena 

yang terjadi dalam pembelajaran IPA, maka dibuatlah peneliatian ini. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode Collaborative 

Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa terutama pada siswa kelas V 

SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara Kecamatan Jepara pada mata pelajaran IPA 

dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 masalah, 

yaitu metode Collaborative Learning terhadap motivasi dan Collaborative 

Learning terhadap hasil belajar. 

2.6 Kerangka Pikir 

Sistem  pembelajaran konvensional kurang fleksibel dalam mengakomodasi 

perkembangan materi pembelajaran karena guru harus intensif menyesuaikan 

materi dengan perkembangan teknologi terbaru. Adanya masalah tersebut maka 

metode Collaborative Learning bermaksud mengurangi paradigma dari 

konvensional ke student centered learning.  

Menurut Hamdani (2010 : 142) mengemukakan bahwa : 

motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Motivasi dapat menentukan baik-tidaknya dalam mencapai tujuan 
sehingga semakin besar kesuksesan belajarnya. Kuat lemahnya motivasi 
belajar turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu, motivasi 
belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal dari dalam dengan cara 
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memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 
mencapai cita-cita.  
 
Menurut Yamin (2003:80) “motivasi belajar merupakan daya penggerak 

psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan 

menambah keterampilan, pangalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat 

belajar untuk mencapai sebuah tujuan”.  

Menurut Sudjana (2010:3) “hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku seseorang. Kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar seseorang dapat 

berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap”. 

Melihat kondisi seperti itu diperlukan suatu pembelajaran yang berorientasi 

pada siswa. Pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk aktif dalam 

membentuk pengetahuannya sendiri, mempelajari permasalahan yang dihadapi di 

dunia nyata, dan yang mengharuskan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. salah satu metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa 

adalah metode Collabolative Learning. 

Pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode 

Collaborative Learning yaitu proses belajar kelompok yang setiap anggota 

menyumbangkan informasi, pengalaman, ide,sikap, pendapat, kemampuan, dan 

keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan 

pemahaman seluruh anggota. Jadi, dalam satu anggota antara siswa yang satu dan 

siswa yang lain saling melengkapi dan saling bertukar pikiran. 

 

Gambar  2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Collaborative 
Learning (x) 

Motivasi (y1) 

Hasil Belajar (y2) 
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Pembelajaran metode Collaborative Learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa. Variabel metode Collaborative Learning disimbolkan sebagai (X), 

motivasi disimbolkan sebagai (Y1) dan hasil belajar disimbolkan sebagai (Y2). 

Metode Collaborative Learning digunakan untuk kelas eksperimen dan yang tidak 

menggunakan metode Collaborative Learning untuk kelas kontrol.   

                                                        

2.7 Hipotesis Penelitian  

2.7.1 Hipotesis metode Collaborative Learning terhadap motivasi belajar :  

Ho : tidak ada pengaruh metode Collaborative Learning terhadap motivasi 

belajar. 

Ha : ada pengaruh metode Collaborative Learning terhadap  motivasi 

belajar. 

 

2.7.2 Hipotesis metode Collaborative Learning terhadap hasil belajar :  

Ho : tidak ada pengaruh metode Collaborative Learning terhadap hasil 

belajar. 

Ha :ada pengaruh metode Collaborative Learning terhadap hasil belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


