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Abstrak 

Pembentukan lingkungan belajar yang dapat membuat peserta didik untuk 

menata nalar akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

tersebut. Oleh karena itu haruslah terbentuk paradigma pembelajaran ke 

arah konstruktivis, yaitu melalui pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif, pembentukan kelompok menjadi salah satu faktor 

penting agar kelompok yang terbentuk merupakan kelompok yang 

heterogen. Untuk itu pengembangan aplikasi visual basic dapat 

dimanfaatkan untuk pembentukan kelompok dalam pembelajaran 

kooperatif. 

 

Kata kunci: pembentukan, kelompok, visual basic 

 

 

 

A. Pendahuluan 

       Dalam pembelajaran matematika di sekolah, peserta didik hanya dituntut 

untuk menghafalkan rumus-rumus matematika tanpa mengetahui maknanya. 

Seharusnya dalam belajar matematika, konsep – konsep yang ada harus 

dipahami, tidak cukup dihafal saja. Jika matematika dipelajari dengan hafalan 

maka akan menjumpai kesulitan, sebab bahan pelajaran yang diperoleh 

dengan hafalan belum siap dipakai untuk pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

       Apalagi matematika sebagai salah satu bagian dari pendidikan diharapkan 

mampu menumbuhkan daya nalar peserta didik. Hal ini didukung oleh 

pendapat Soedjadi  “Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek 

terapan maupun penalarannya, mempunyai peranan penting dalam penguasaan 

ilmu dan teknologi.” Selanjutnya  “Pembudayaan nalar akan mungkin tercapai 

apabila upaya penataan nalar peserta didik dapat berjalan dengan baik 
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sehingga dapat menimbulkan kebiasaan menalar” .
5
 Kemampuan penalaran 

yang dibangun melalui pembelajaran matematika akan sangat membantu 

apabila kelak menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

       Untuk menjadikan pengetahuan matematika menjadi bermakna maka 

sudah seharusnya paradigma pembelajaran matematika bergeser ke arah 

konstruktivis. Peserta didik tidak lagi hanya dituntut untuk menghafalkan 

rumus-rumus tanpa mengetahui maknanya, tetapi lebih dituntut untuk 

membangun atau mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Pembelajaran lebih 

diarahkan bagaimana proses memperoleh atau mengkonstruk konsep-konsep 

matematika, sehingga mengetahui bagaimana asal-usul terbentuknya rumus-

rumus matematika tersebut. 

        Kemampuan setiap peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan 

matematika berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, adapula yang 

memerlukan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Banyak 

model dan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk membantu 

peserta didik mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memberi ruang yang cukup 

besar  untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat memunculkan ide-

ide yang dapat membantu untuk mengkonstruk konsep-konsep matematika. 

Selain itu pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan keterampilan-

keterampilan sosial yang dapat digunakan sebagai bekal untuk hidup 

bermasyarakat. 

       Berdasarkan uraian di atas, sekilas terlihat bahwa pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa kelebihan untuk mengajarkan matematika. Oleh karena 

itu sebagai calon guru-guru matematika pada masa yang akan datang sudah 

seharusnya mengenal dan memahami tentang pembelajaran kooperatif. 

Sehingga mereka tidak hanya menjadi pengajar yang mentransfer ilmunya 

kepada peserta didik, tetapi kelak mereka mampu menerapkan pembelajaran 

                                                
5 R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000), 

hal.138 
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kooperatif sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta didik 

mengkonstruk sendiri pengetahuannya.  

 

B. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

       Tujuan diberikannya matematika di sekolah adalah: 

a. Mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu 

berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara 

logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. 

b. Mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-

hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.
6
 

       Berdasarkan tujuan di atas, pembelajaran matematika diharapkan 

dapat  membentuk sifat berpikir kritis dan kreatif. Untuk pembinaan hal 

tersebut guru perlu memperhatikan daya imajinasi dan rasa ingin tahu 

dari peserta didik. Peserta didik harus dibiasakan untuk diberi kesempatan 

bertanya dan berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran 

matematika lebih bermakna. 

       Pembelajaran matematika seharusnya membawa peserta didik ke 

arah mengamati, menebak, berbuat, mencoba, serta mampu menjawab 

pertanyaan mengapa. Prinsip aktif inilah yang diharapkan dapat 

menumbuhkan sasaran pembelajaran matematika yang kreatif dan kritis.                                                                  

2. Pembelajaran Kooperatif 

       Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan tentang 

pembelajaran kooperatif, Slavin mengemukakan, “In cooperative 

learning, students work together in four member teams to master material 

initially presented by the teacher”.
7
 Sedangkan Johnson berpendapat, 

“Cooperanon means working together to accomplish shared goals. 

                                                
6 Erman Suherman dkk., Strategi Pembelajaran Matematika, (Bandung: JICA-UPI, 2001), hal. 56 
7 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 13 
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Within cooperative activities individuals  seek outcomes that are 

beneficial to all other groups members. Cooperative learning is the 

instructional use of small groups that allows students to work together to 

maximize their own and each other as learning.
8
  

       Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik belajar dan bekerja 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan, 

jenis kelamin, ras dan latar belakang yang berbeda-beda untuk 

mempelajari suatu materi, menekankan kerjasama dan tanggung jawab 

bersama serta saling ketergantungan pada struktur tugas, struktur tujuan 

dan struktur penghargaan. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran. 

       Pembelajaran kooperatif memanfatkan kecenderungan peserta didik 

untuk berinteraksi. Menurut Arends “Cooperative learning teachers need 

to be available to students teams, but students must also learn to depend 

on each other rather than on their teacher”.
9
  Guru dalam pembelajaran 

kooperatif dibutuhkan untuk berada dalam kelompok peserta didik, tetapi 

peserta didik harus belajar membutuhkan satu sama lain dibandingkan 

guru mereka. 

       Tidaklah cukup menunjukkan pembelajaran kooperatif  jika peserta 

didiknya duduk bersama dalam kelompok-kelompok kecil tetapi 

menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, dan bukan pula sebuah 

pembelajaran kooperatif jika peserta didiknya duduk bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil tetapi mempersilahkan salah seorang 

diantaranya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada interaksi dan kerjasama 

sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah 

                                                
8 Ibid., hal.14 
9 Robert Arends, Learning to Teach, (New York: Me Graw-Hill Book Company, 1989), hal. 134 



 

 

34 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

atau tugas. Pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama peserta didik 

dan saling ketergantungan  dalam  struktur tugas, tujuan, dan hadiah. 

Struktur tugas mengacu pada dua hal yaitu pada cara pembelajaran itu 

diorganisasikan dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam kelas. Sedang struktur tujuan merupakan porsi saling 

ketergantungan yang dibutuhkan peserta didik pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. Struktur tujuan kompetitif terjadi jika peserta 

didik dapat mencapai suatu tujuan apabila peserta didik lainnya tidak 

dapat mencapai tujuan tersebut, sedangkan struktur tujuan kooperatif 

terjadi jika mereka dapat mencapai tujuan, hanya jika peserta didik lain 

bekerjasama dengan untuk mencapai tujuan tersebut.
10

 Struktur 

penghargaan untuk berbagai macam pembelajaran juga bervariasi 

bergantung pada model pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam 

kelas. 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

       Struktur tujuan kooperatif tercapai hanya jika peserta didik lain 

bekerjasama dengan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Selain 

unsur-unsur dasar yang perlu ditanamkan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran kooperatif, menurut Arends pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan yaitu prestasi akademik, 

penerimaan akan keanekaragaman dan pengembangan keterampilan 

sosial,
11

 untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini: 

a. Prestasi akademik 

       Belajar kooperatif sangat menguntungkan baik bagi peserta didik 

yang memiliki kemampuan tinggi maupun kemampuan rendah. 

Peserta didik berkemampuan lebih tinggi dapat menjadi tutor bagi 

peserta didik yang berkemampuan rendah. Dalam proses ini peserta 

                                                
10 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Surabaya: Kharisma PPutra Utama, 2010), hal. 

267 
11 T. G. Ratumanan, Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya: UNESA University Press, 2004), hal. 

132 
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didik berkemampuan lebih tinggi secara akademik mendapat 

keuntungan, karena pengetahuannya dapat lebih mendalam. 

b. Penerimaan akan keanekaragaman 

       Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi peserta didik dari 

berbagai latar belakang dan kondisi sosial, untuk bekerja dan saling 

bergantung pada tugas-tugas rutin, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif dapat belajar menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

       Belajar kooperatif bertujuan mengajarkan pada peserta didik 

keterampilan-keterampilan kerjasama dan sosial. Keterampilan ini 

sangat penting karena dibutuhkan oleh peserta didik pada saat berada 

dalam masyarakat. 

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

       Terdapat enam  langkah dalam  pembelajaran kooperatif. Pelajaran 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

peserta didik untuk belajar. Tahap ini diikuti oleh penyajian informasi, 

seringkali dengan bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya peserta 

didik dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti 

bimbingan guru pada saat peserta didik bekerja bersama untuk 

menyelesaikan tugas bersama mereka. Tahap terakhir pembelajaran 

kooperatif meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi 

tentang apa yang telah dipelajari dan memberi penghargaan terhadap 

usaha-usaha kelompok maupun individu.  

Tabel 1 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif
12

 

Fase Aktivitas Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi peserta didik belajar 

                                                
12 Muslimin Ibrahim dkk., Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: UNESA University Press, 2005), 

hal. 10 
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Fase 2  

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

peserta didik dengan jalan 

mendemonstrasikan atau lewat 

bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok-kelompok 

belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien.*) 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing  kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas. **) 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempersentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai upaya atas hasil belajar 

individu maupun kelompok 

*) Pada fase 3 guru membagi kelompok dengan memperhatikan 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras dan latar belakang. 

(pembentukan kelompok juga bisa dilakukan pada pertemuan 

sebelumnya) 

**)  Tugas diberikan pada awal fase 4 

 

       Dalam makalah ini hanya akan pembentukan kelompok untuk 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions 

(STAD), Jigsaw, Think-Pair-Share (TPS), Numbered-Heads-Together 

(NHT), Teams-Games-Tournaments (TGT).  

 

C. Pembahasan 

        Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, pembentukan kelompok pada 

pembelajaran kooperatif menjadi salah satu bagian yang sangat penting, 

karena dengan aturan pembentukan kelompok tersebut bisa membedakan 

antara tipe pembelajaran kooperatif yang satu dengan yang lain. Aturan 

pembentukan kelompok yang berbeda-beda inilah yang seringkali membuat 

para guru di sekolah agak enggan untuk menggunakan pembelajaran 
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kooperatif di kelasnya, karena dianggap terlalu rumit. Melihat fenomena ini 

maka penulis mencoba untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman visual basic untuk mempermudah pembentukan kelompok 

kooperatif berdasarkan kemampuan akademik yang heterogen. Berikut ini 

akan diuraikan tentang prosedur penggunaannya. 

 

1. Langkah 1 

Klik icon aplikasi VB yang telah disediakan sehingga muncul gambar 

seperti ini: 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Pembuka Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

2. Langkah 2 

Tunggu beberapa saat hingga keluar gambar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Awal Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

3. Langkah 3 

Klik icon menu pada tampilan awal, kemudian pilih salah satu kategori 

seperti yang diinginkan. 
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Gambar 5. Tampilan Menu Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

4. Langkah 4 

Pilih edit data untuk memasukkan nama dan nilai siswa seperti gambar 

berikut: 

 

    Gambar 6. Tampilan Edit Data Pembentukan Kelompok 

kooperatif 

 

 

 

Klik disini 
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5. Langkah 5 

Klik tombol TAMBAH, kemudian masukkan nama dan nilai peserta 

didik sesuai yang diinginkan, akhiri dengan mengklik tombol SIMPAN 

seperti gambar berikut. 

 
  

Gambar 7. Tampilan Daftar Nama dan Nilai Peserta didik 

 

6. Langkah 6 

Untuk memulai memilih tipe pembelajaran kooperatif yang diinginkan, 

klik lagi tombol MENU, kemudian pilih DATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8. Tampilan tombol DATA 
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7. Langkah 7 

Setelah tombol DATA di klik maka akan muncul gambar berikut. 

 
  

Gambar 9. Tampilan tombol tipe-tipe pembelajaran kooperatif 

 

8. Langkah 8 

Masukkan banyaknya anggota kelompok yang diinginkan, pada kolom 

banyaknya anggota. Kemudian pilih salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dikehendaki. 

 

 

    

 
 

Gambar 10. Tampilan kelompok STAD dengan banyak anggota 4 siswa 
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Gambar 11. Tampilan kelompok NHT dengan banyak anggota 5 siswa 

 

 
   

Gambar 12. Tampilan kelompok TPS dengan banyak anggota 2 siswa 

 

 
 

Gambar 13. Tampilan kelompok Jigsaw dengan banyak anggota 

kelompok asal 4 orang dan kelompok ahli 5 orang. 
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9. Langkah 9 

Untuk mengetahui skor perkembangan peserta didik, maka kembalilah ke 

menu awal kemudian klik tombol PENSKORAN. Sehingga muncul 

gambar berikut. 

 
 

Gambar 15. Tampilan Penskoran Nilai Peserta didik 

 

10. Langkah 10. 

Untuk mengetahui skor perkembangan peserta didik, terlebih dahulu 

harus mengisi skor sekarang dengan cara klik pada baris nama peserta 

didik yang diinginkan sehingga muncul gambar berikut. 

Gambar 14. Tampilan kelompok TGT dengan banyak anggota 

kelompok belajar 5 orang dan kelompok turnamen 4 

orang. 
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Gambar 16.  Tampilan entri nilai akhir 

 

11. Langkah 11 

Setelah nilai akhir diisi tekan tombol OK sehingga muncul gambar 

berikut. 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan Skor Perkembangan Peserta didik 

 

12. Langkah 12 

Lakukan langkah 10 dan langkah 11 untuk peserta didik yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan Skor Perkembangan Siswa 

 

 

D. Kesimpulan 

       Pembelajaran Kooperatif adalah salah satu solusi untuk melakukan 

pembelajaran matematika yang berlandaskan konstruktivis karena 

menekankan pada tiga hal penting yaitu peningkatan prestasi akademik, 

pengembangan keterampilan sosial, dan penerimaan terhadap 

keanekaragaman. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif diharapkan 

peserta didik yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dapat 

bekerjasama saling membantu untuk mengkonstruk konsep-konsep 

matematika. Prosedur pembentukan kelompok pada STAD, JIGSAW, TPS, 

NHT, dan TGT  menjadi salah satu bagian penting dalam kooperatif.  Dengan 

perkembangan teknologi informasi maka pembentukan kelompok  belajar 

kooperatif berdasarkan kemampuan siswa yang heterogen bisa dipermudah 

dengan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman visual basic seperti yang 

ada pada makalah ini.   
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