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ABSTRAK 

Keterampilan hidup penting din~iliki oleh mahasiswa untuk sukses dalam 
pembelajaran dan dunia kerja. Dengan dasar ini pembentukan dan pengembangan 
keterampilan hidup mahasiswa melalui pembelajaran perlu dilakukan. Penelitian untuk 
meningkatkan keterarnpilan hidup mahasiswa menjadi ha1 yang penting. Tujuan 
penelitian adalah untuk meningkatkan elemen keterampilan hidup dan hasil belajar 
mahasiswa dalam model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 
Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam PTK dengan model siklus. Sebagai 
subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa program PGMIPABI yang terdafiar dalarn 
mata kuliah alat-alat ukur listrik semester Januari-Juni 201 1. Instrumen pengumpul 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran observasi dan tes hasil 
belajar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: teknik persentase dan metoda 
grafik, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear dan korelasi, dan analisis 
perbandingan berkorelasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat 
dikemukakan dua hasil utama dari penelitian ini. Pertama, penerapan model 
pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir dan keterampilan sosial mahasiswa yang mencakup empat 
elemen keterampilan hidup yaitu keterampilan menggali dan menemukan informasi, 
keterampilan mengolah dan mengelola inforn~asi, keterampilan berkomunikasi, dan 
keterampilan bekerjasama. Kedua, penerapan model pembelajaran TTW menggunakan 
bahan ajar berbasis ICT dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Keywords: Learning Model, TTW, Learning material, ICT, Life Skills 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah memasuki dan mempengaruhi dunia pendidikan. Dunia 

pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan era globalisasi agar dapat menghasilkan 

lulusan yang yang mampu berkompetisi secara sehat dan memiliki karakter yang baik. 

Pendidikan seharusnya mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, menerapkan ICT dalam proses pembelajaran, dan memelihara nilai-nilai 

sosial. Dengan cara ini lulusan dari suatu dunia pendidikan mampu berkompetisi 

secara sehat tanpa kehilangan nilai-nilai karakter bangsa. 

Kunci kesuksesan suatu bangsa atau negara dalam era globalisasi terletak pada 

kualitas SDM yang menguasai sains dan teknologi. Dalam era globalisasi sekarang ini 

telah disadari bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan suatu indikator yang 

berarti dalam percepatan pembangunan suatu bangsa. Dengan dasar ini penguasaan, 

penerapan, dan pengembangan sains dan teknologi merupakan bagian penting untuk 

mempercepat pembangunan dari suatu bangsa (Agus, D: 2005). 

Fisika merupakan dasar dari Sains yang mempelajari tentang tingkah laku dan 

struktur dari materi yang memegang peranan strategi dalam era globalisasi. Tujuan 

utama dari semua Sains termasuk Fisika adalah untuk menyelidiki fenomena alam 

melalui observasi. Saintis dan praktisi Fisika telah menyadari bahwa begitu banyak 

fenomena alam menarik yang pcrlu diselidiki. Karena itu, suatu aspek penting dari 

Sains adalah obsenasi dari suatu I2nonlenn al:lm. 

I>alam melnkuknn pcngnmntan tcrhadilp suntt~ knon~cnn a lan~ diperlukan 

eksperimen yang akurat dan teliti di laboratorium. Eksperimen digunakan untuk 



menguji atau mengungkap suatu fenomena melalui penerapan metoda ilmiah. Metoda 

ilmiah yang diterapkan dalam ekperimen meliputi: pengumpulan data, forrnulasi dari 

hipotesis, dan pengujian hipotesis melalui eksperimen. Berarti eksperimen di 

laboratorium memegang peranan penting dalani menunjang kemajuan Fisika. 

Kegiatan laboratorium memegang peranan penting baik dalam penyelidikan 

maupun pembelajaran Fisika. Secara umum ada lima tujuan dari laboratorium Fisika 

yaitu: 1). Seni dari eksperimentasi, laboratorium akan melibatkan masing-masing 

mahasiswa dalam pengalaman berarti melalui proses eksperimen; 2). Keterampilan 

eksperimen dan analitik, laboratorium akan membantu mahasiswa mengembangkan 

susunan keterampilan dasar, tool dari eksperimen Fisika, dan analisis data; 3). 

Pembelajaran konseptual, laboratorium akan membantu mahasiswa menuntaskan 

konsep dasar Fisika; 4). Peningkatan pengertian dasar dari pengetahuan Fisika, 

laboratorium akan membantu mengerti peranan dari observasi langsung dalam Fisika; 

dan 5). Pengembangan keterampilan pembelajaran kooperatif, laboratorium akan 

membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan pembelajaran kooperatif yang 

penting untuk sukses dalam kehidupan (Joseph, H: 1998). 

Dalam melakukan kegiatan eksperimen di laboratorium tidak mungkin terlepas 

dari kegiatan pengukuran terhadap suatu besaran Fisika. Pengukuran memegang 

peranan penting untuk mengetahui nilai dari suatu besaran atau variabel. Dalam 

instrumentasi pengukuran dapat diartikan penggunaan suatu instrumen untuk 

menentukan nilai dari suatu besaran atau variabel. Dengan kata lain pcngukuran adalah 

seni atau proses dari penentuan jumlah, besaran. derajat. atau kapasitas haik langsung 

maupun tidak langsung dengan standar yang diterima dari sisteni. Untuk niendapatkan 

hasil pengukuran yang berkualitas yang ditandai dcngan keakuratan dan ketelitian, 



pengukur harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang alat dan 

penggunaan alat-alat ukur. 

Mata kuliah alat ukur listrik merupakan mata kuliah yang disediakan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa dalam menggunakan alat 

ukur. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan menguasai 

konsep dan memiliki keterampilan dalam menggunakan alat ukur listrik. Disamping 

itu mahasiswa juga memiliki keterampilan lain seperti mampu memecahkan masalah 

alat ukur, dapat mengkomunikasikan teori maupun hasil pengukuran, menginterpretasi 

data, dan keterampilan lainnya yang cukup penting untuk dikuasai. Melalui penyajian 

materi baik di kelas maupun praktek pengukuran secara terbimbing di laboratorium 

diharapkan mahasiswa menguasai konsep pengukuran dan memiliki keterampilan yang 

baik tentang alat ukur. 

Seharusnya dalam pembelajaran mahasiswa terlibat secara aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan, memiliki penalaran yang baik dalam memecahkan 

masalah alat ukur listrik, dan terampil dalam menggunakan dan mengaplikasikan alat 

ukur listrik untuk pengukuran besaran Fisika. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 

partisipasi mahasiswa, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan 

menggunakan dan menerapkan alat ukur listrik masih rendah. Dengan kata lain 

mahasiswa masih mengalami masalah baik pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 

nlaupun saat kegiatan praktek di laboratorium. 

Gejala yang terlihat pada pcrkuliahan Ji kelas adalah rcndahnya partisipasi 

mahasiswa dalam mengkonstruksi pcngctaliuan yang hcrhubungan dcngan alal ukur. 

Mereka kurang mau terlibat secara aktif dalanl proses pen~hela.jaran seperti 

nlemberikan penjelasan, mcmberikan tanggapan. mengajukan pertanyaan, dan 



sebagainya. Disamping itu, pada kegiatan latihan terlihat rendahnya penalaran 

mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan alat ukur. Mereka 

kurang mampu menganalisis rangkaian; mengaplikasi konsep, hukum, atau prinsip; 

dan mengaplikasi persamaan sehingga kemanlpuan memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan rangkaian alat ukur listrik menjadi rendah. 

Permasalahan tidak hanya di kelas, tetapi juga teramati pada proses pelaksanaan 

kegiatan praktek di laboratorium. Permasalahan yang teramati di laboratorium adalah 

kurang terampilnya mahasiswa dalam menggunakan alat ukur. Beberapa masalah yang 

teramati dalam menggunakan alat ukur seperti memasang alat ukur, menggunakan alat 

ukur untuk mengukur suatu besaran listrik, membaca skala alat ukur analog secara 

cepat dan tepat, menetapkan batas pengukuran, mengkalibrasi alat ukur, mendiagnosa 

kesalahan, dan menangani permasalahan serta beberapa masalah lainya yang dapat 

bepengaruh terhadap kualitas hasil pengukuran. Salah satu penyebab dari 

permasalahan ini adalah lemahnya keterampilan hidup mahasiswa baik dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun praktek pengukuran di laboratorium. Akibatnya 

pelaksanaan proses Sains dan pengembangan sikap ilmiah belum berjalan dengan baik 

dalam mata kuliah ini. 

Dari berbagai gejala yang teramati dalanl proses pembelajaran dapat 

dikemukakan bahwa sebagai akar permasalahannya adalah lemahnya keterampilan 

hidup mahasiswa dalam menlbangun pengetahuan dan sistem belajar khususnya 

ketcrampilan bcrpikir kritis. kctcrampilan pcnalarin, ketcrimpilan bcrkon~unikasi. 

keterampilan bekerjasama. dan kctcrnmpilan proses sains. Gcjalrt dari pcnnas:~lahan 

yang teramati memberiknn gm~baran tentang lemahnya indikator dari sc'liap clcmcn 

kcteranlpilan hidup. Scbagai eikk dari pern-rasalahan ini adalah rcndalin~,a hasil belajar 



mahasiswa pada mata kuliah alat ukur listrik. Data terakhir menunjukkan bahwa 

persentase nlahasiswa yang mendapat nilai B adalah 56,3 %, tidak ada mahasiswa 

yang mendapat nilai A, dan selebihnya mendapatkan nilai C, D, dan E. 

Berbagai upaya sudah dilakukan untilk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. Upaya yang telah dilakukan antara lain: menerapkan strategi pertanyaan 

dalam pembelajaran aktif, menggunakan asisten praktikum, menyempumakan 

petunjuk praktikum, dan memberikan tugas. Namun elemen keterampilan hidup dalam 

proses pembelajaran seperti keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan 

masalah, keterarnpilan proses sains, keterampilan berkomunikasi, keterampilan 

bekerjasama dan sebagainya masih belum memuaskan. 

Mencermati permasalahan yang ditemukan pada mata kuliah ini, maka upaya 

untuk mengatasi permasalahan ini perlu dipikirkan dan dilakukan. Salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah dalam mata kuliah ini adalah dengan meningkatkan 

keterampilan hidup dari mahasiswa. Keterampilan hidup merupakan keterampilan 

mendasar yang hams dimiliki mahasiswa, dimana dalam keterarnpilan ini tercakup 

kemarnpuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, penalaran, proses 

sains, dan sebagainya. 

Kctcrrtmpilan hidup dapat ditingkatknn dengan bcberapa cara. Salah satu 

diantaranya adalah melalui implementasi model pelnbelajaran Think Tulk It'rite (TTW) 

menggunakan bahan ajar berbasis ICT dalam pembelajaran. Pengimplementasian 

model pcmbclajaran T'rW mcnggunnkan ballan ajar bcrbasis ICT dalam penibclajaran 

dipcrkinkan mampu mengatnsi pcr~nasiilahnn dalam mata ki~linli ini. h4elalui 

pembelajaran ini mahasiswa didorong untuk tcrlihat secara aktiE berinteraksi secara 

niandiri dengan balian ajar yang ada, lcranipil nienggunnknn berbagai tcknologi untuk 



proses pengukuran dan analisis data, dan dapat mengkomunikasikannya baik secara 

lisan maupun tulisan. Dengan dasar ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas. Sebagai judul penelitian yaitu: "Peningkatan Ketenmpilan 

Hidup Mahasiswa Melalui Model Pembelnjaran TTW Menggunakan Bahan Ajar 

Berbasis 1CT pada Mata Kuliah Alat-alat Ukur Listrik". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini. Sebagai perumusan masalah penelitian yaitu: "Apakah 

dengan implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis 

ICT dapat meningkatkan elemen keterampilan hidup dan hasil belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah Alat-alat Ukur Listrik di Jurusan Fisika FMIPA UNP ?". 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini perlu dilakukan 

beberapa pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan hidup yang diselidiki dalam penelitian ini adalah keterampilan 

krp ik i r  dan ketcrampilan sosial. Elemen keterampilan berpikir mencakup 

kctcnmpilan menggali dan menemukan informasi, dan keterampilan mengolah dan 

mengelola informasi. Elemen keteran~pilan sosial mencakup keterampilan 

berkomunikasi dan keterampilan bekerjasama. 

2. Pcningkcrtan keterampilan hidup ditentuknn berdasarkan indikator sctiap clcmen 

kctcrampilan hidup. 

3. I3ahan ?jar bcrbasis ICT ynng dikcmbangkan mcnggunakan softwarc Joomla dalan~ 

hcntilh: onlinc. 



D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan elemen 

keterarnpilan hidup dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah alat ukur listrik. 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengungkapkan indikator setiap elemen keterampilan hidup dalam implementasi 

model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

2. Meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam implementasi model pembelajaran 

TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Mahasiswa fisika, untuk meningkatkan fleksibilitas belajar, meningkatkan interaksi 

dalam proses pembelajaran, dan memantapkan penguasaan terhadap materi 

pembelajaran. 

2. Dosen, untuk memperkaya bahan ajar, mempermudah pemutakhiran bahan ajar, 

mengembangkan diri dalam bidang penelitian, dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata kuliah yang dibina. 

3. Pengelola program Pendidikan Guru MIPA Bertaraf Internasional dalam rangka 

mendorong dan memfasilitasi dosen meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

penerapan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, sumbcr belajar berbasis ICT, 

dan model-model pembelajaran inovatif. 

4. Pimpinan Jurusan fisika, sebagai pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan dalam 

pengenibangan bahan ajar dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

praktikum di laboratorium. 

5. Pencliti lain, sebagai sumbcr idc dan rcfcrcnsi dalam pcngcmbangan pcnclitian 

pendidikan yang bcrhuhungan dcnyn11 iml~lcmcnt;~si 1110Jci ~>c.il~hcli!iar~~l c l ~ ~ r i  

pengembangan bahan ajar berbasis ICT. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pentingnya Keterampilan 

Keterampilan (Skills) penting dimiliki oleh seorang mahasiswa baik dalam 

proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum keterampilan 

adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik (Hornby, 

AS:1989). Keterarnpilan hidup (Life skills) adalah kemampuan dan keberanian untuk 

menghadapi permasalahan kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, menca i  

dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Disisi lain, Unicef dalam Pudji, M (201 1) 

menyatakan bahwa "Keterampilan hidup adalah suatu perubahan perilaku atau 

pendekatan pembangunan perilaku yang dialamatkan untuk menyeimbangkan tiga 

ranah yaitu: pengetahuan, perilaku, dan keterampilan". Keterampilan hidup adalah 

kemampuan yang penting untuk membantu mengembangkan mental dan kompetensi 

seseorang seperti mereka memandang realitas kehidupan. 

Keterampilan hidup dapat dipandang sebagai rangkaian kesatuan pengetahuan 

dan kemampuan yang diperlukan oleh sescorang untuk berfungsi secara bebas dalam 

kehidupan. Pondapat ini mengatakan bahwa keterampilan hidup adalah kcterampilan 

sehari-hari yang diperlukan olch scseorang agar sukses dalam menjalankan kehidupan. 

Keterampilan hidup sebagai keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mau dan 

berani menghadapi permasalahan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasin1.a (Asep. S : 201 1 ). 

Banyak pcndapat dan litcratur yang mcngcniukakan bah\va pcngcrtian 

keterampilan hidup hukan sckcdrlr kctcrampilan untuk bekcria (\.nkasional) tetnpi 

memiliki makna yang lebih luas. %'tlO (1997) mendefinisikan bahwa keterampilan 



hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 

positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan 

tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Keterampilan hidup mencakup lima 

jenis, yaitu: (1) keterampilan mengenal diri, (2) keterampilan berpikir, (3) 

keterampilan sosial, (4) keterampilan akademik, dan (5) keterampilan kejuruan. 

Menurut konsepnya, keterampilan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis utama, 

yaitu: keterampilan hidup generik (generic IiJe skilI/GLS) dan keterampilan hidup 

spesifik (specific life skill/SLS). Masing-masing jenis keterampilan itu dapat dibagi 

menjadi sub keterarnpilan. Keterampilan hidup generik terdiri atas keterampilan 

personal (personal skill), dan keterampilan sosial (socinl skill). Disisi lain, 

keterampilan hidup spesifik terkait dengan bidang pekerjaan atau bidang kejuruan tertentu. 

Dengan dasar ini, keterampilan hidup spesifik diperlukan seseorang untuk menghadapi 

masalah bidang tertentu. keterampilan hidup spesifik ini meliputi keterampilan akademik 

dan keterampilan vokasional. Kecakapan hidup spesifik ini meliputi : keterampilan 

akademik (academic skill) dan keterampilan kejuruan (vocafionnl skill) (Susiwi: 2007). 

Keterampilan hidup generik atau keterampilan yang bersifat umum, adalah 

keterampilan untuk menguasai dan memiliki konsep dasar keilmuan. Kecakapan hidup 

generik berfungsi sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut dan bersifat dapat 

dipindahkan, sehingga memungkinkan untuk mempelajari kcterampilan hidup lainnya. 

Keterampilan hidup generik terdiri dari : keterampilan personal dan keterampilan sosial. 

Keterampilan personal meliputi: keterampilan mengenal diri dan keterampilan berpikir. 

Disisi lain keterampilan sosial meliputi keterampilan berkomunikasi dan keterampilan 

bckt.rja.sama (Susiwi: 2007). 

I .  Keterampilan Berpikir (Tliitikitig Skill) 

Rerpikir adalah proses dinamis dimana intii\.idu hcrrindnk akli I' dalam 

rnenghadapi hal-ha1 yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir individu nlembuat 



hubungan antara obyek yang menjadi pokok pennasalahan dengan bagian-bagian 

pengetahuan yang sudah dimilikinya (Diana, S.P: 2009). Keterampilan berpikir 

merupakan keterampilan menggunakan pikiran atau rasio secara optimal (Susiwi : 2007). 

Keterampilan berpikir meliputi : 

a. Keterampilan Menggali dan Menemukan lnformasi (Informnfion Searching) 

Keterampilan menggali dan menemukan informasi memerlukan keterampilan dasar 

seperti membaca, menghitung, mencatat, menghitung, dan melakukan observasi. Dalam 

ilmu kimia, observasi melalui pengamatan sangat penting dan sering dilakukan. 

b. Keterampilan Mengolah In formasi (Informalion Processing) 

Informasi yang telah dikumpulkan hams diolah agar lebih bermakna. Mengolah 

informasi artinya memproses informasi tersebut menjadi suatu kesimpulan. Untuk 

memiliki kecakapan mengolah informasi ini diperlukan kemampuan membandingkan, 

membuat perhitungan tertentu, membuat analogi sampai membuat analisis sesuai 

informasi yang diperoleh. 

c. Keterampilan Mengambil Keputusan (Decision Making) 

Setelah informasi diolah menjadi suatu kesimpulan, tahap berikutnya adalah 

pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu dituntut untuk 

mcmbuat kcputusan bctapun kecilnya keputusan tersebut. Karena itu siswa pcrlu belajar 

mengambil keputusan dan menangani resiko dari pengambilan keputusan tersebut. 

d. Keterampilan Memecahkan Masalah (Problem Solving Skill) 

Pemecahan masalah yang baik tentu berdasarkan informasi yang cukup dan telah 

diolah. Siswa perlu belajar memecahkan masalah sesuai dengan tingkat berpikirnya 

sejak dini. Selanjutnya untuk memecahkan masalah ini dituntilt kemampuan bcrpikir 

rasional. berpikir krcatil: bcrpikir altcrnatif. bcrpikir sisteln dan sebagainya. Karcna itu 

pola-pola bcrpiki~ 'tcrscbut perlu dikembangkan di sekolal~, dan selarijutn~a 

diaplikasikan dalam bentuk pemccal~an masalah. 



2. Keterampilan Sosial (SocialSkilf) 

Keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam 

konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun 

nilai-nilai dan disaat yang soma berguna bagi dirinya dan orang lain. 

Keterampilan sosial disebut juga keterampilan antar-personal (inter-personal skill), yang 

terdiri atas (Susiwi: 2007) : 

a. Keterampilan Berkomunikasi (Communication Skill) 

Komunikasi adalah suatu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. 

Manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui komunikasi secara efektif baik 

secara lisan, tulisan, gambar, bahkan melalui kesan. Keterampilan berkomuni kasi 

sangat diperlukan mengingat manusia menggunakan sebagian waktunya untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan komunikasi berarti kemampuan untuk 

menyampaikan pendapat, informasi, atau pesan dengan berbagai cara seperti melalui 

pembicaraan, penulisan, gerak tubuh, dan ekspresi yang efektif. Suatu studi' 

menyimpulkan bahwa kelemahan dalam berkomunikasi akan menghambat 

pengembangan personal dan profesional seseorang. Ada beberapa penerapan 

keterampilan berbicara untuk komunikasi secara efektif yaitu: pendekatan komunikasi 

verbal dan pesan non verbal, pengenalan audien atau tujuan, prescntasi ide dasar, 

berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, presentasi ide komplek, annlisis kelonlpok 

atnu respon individu, dan pengajuan pertanyaan kritis (Hendricks, P.A : 2005). 

b. Keterampilan Bekerjasama (Collaboration Skill) 

Keterampilan bekerjasama sangat dipcrlukan karcna scbagai makhluk sosial, 

dalan~ kehidupan sehari-hari manusia akan selalui bttker.jrtsa111n dcngan m:tnusin Ittin. 

Deberapa keterampilan dnsar yang tcrkandung dalam keriasama adnlah keri:isnma !.ang 

disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, saling membantu. pentingnga 



kebersamaan, cara-cara bekerja sama tanggung jawab terhadap perbuatan, 

keterbukaan, apresiasi keanekaragaman. Studi mutakhir menunjukkan kemampuan 

kerjasarna sangat diperlukan untuk membangun semangat komunitas yang harmonis 

(Susiwi: 2007). 

B. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

dosedinstruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Pengertian senada 

tentang bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkunganfsuasana yang memungkinkan 

mahasiswa untuk belajar. Bahan ajar dapat berbentuk bahan cetak seperti: hand out, 

buku, modul, lembar kerja mahasiswa, brosur, leaflet, wallchart, Audio Visual seperti: 

video@lm,VCD, Audio seperti: radio, hset ,  CD audio, PH, Visual: foto, gambar, 

model/maket, dan Multi Media seperti: CD interaktg computer Based, Internet 

(Depdiknas: 2005). 

Secara umum dalam sebuah bahan ajar hams tercakup beberapa komponen. 

Komponen itu diantaranya adalah judul. indikator, tempat, petunjuk belajar (Petunjuk 

mahasiswddosen), tujuan yang akan dicapai. informasi pendukung, latihan-latihan, 

petunjuk kerja, dan penilaian. Disamping itu bahan ajar mempunyai struktur dan 

urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai, 

memotivasi mahasiswa untuk balajar, mengantisipasi kesukaran mahasiswa dalam 

bentuk penyediaan bimbingan i~ntuk mcn~pclajari brrhan tcrscbut. mcmbcrikan latillan, 

menyediakan rangkuman matcri. dan sccara ulnum bcrorientasi pada mahasis\va secara 

individual ( I C N I - I W I -  ~ I - ~ ~ I ~ I C ' L J ) .  IJmunya bnhan qiar bcrsifat mandiri. mandiri diartikan 



dimana bahan ajar dapat dipelajari oleh rnahasiswa secara mandiri karena sisternatis 

dan lengkap (Paulina, P : 2005). 

Pengambangan bahan ajar dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan 

menulis sendiri, mengemas informasi, dan nlenata informasi. Menulis sendiri (sttrrting 

from scralh) adalah membuat bahan ajar dari awal dan ini membutuhkan kemampuan 

menulis dan kepakaran dalam ilmu. Mengemas kembali informasi (informrition 

repackaging or text transformation) merupakan proses pengemasan kembali informasi 

yang sudah ada baik dari buku teks maupun sumber lainya yang digunakan untuk 

bahan ajar. Sementara itu menata informasi (compilation or wruparound text) adalah 

proses mengkompilasi bahan ajar yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel 

dan sebagainya (Paulina, P: 2005). 

C. Bahan Ajar Berbasis ICT 

Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran karena dapat 

digunakan sebagai sumber belajar baik bagi dosen maupun mahasiswa. Bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 

sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar 

(Barnbang, S: 2007). Disisi lain bahan ajar merupakan suatu komponcn sistcm 

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu mahasis~va mencapai 

kompetensi dasar dan standar kompetensi. Secara garis besar, bahan ajar berisi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang hams dipelajari 111ahasis\va 

(Abdul, G: 2004). 

Bahan ajar merupakan sepcrangkat materil substansi pclajaran (fctrcliirig 

rttnierinl) yang disusun sccara sistematis. menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang aknn dikuasrli mahnsis\va dalam kegintan pc.rnbc.lajarnn. Dcngan ballan ajar 

mernungkinkan mahasiswa dapat mempclajari suatu kompetensi atau sub konipctensi 



secara berurutan dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu (Merminarto, S: 1997). Berarti bahan ajar dapat 

digunakan untuk menggali kompetensi mahasiswa melalui membaca. 

Disisi lain, Zulfina, P (2004) mengemukakan bahwa "bahan ajar berupa paket- 

paket atau yang berisi informasi yang harus dikuasai dan dilaksanakan para 

mahasiswa untuk mencapai penguasaan setiap materi yang diajarkan kepada peserta 

didik dalarn kebutuhan kiranya alat mencukupi sesuai praktek kompetensinya. Karena 

itu bahan ajar memegang peranan penting dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran bahan ajar mempunyai tiga fungsi. Pertama, pedoman bagi 

dosen untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada mahasiswa. Kedua, 

pedoman bagi mahasiswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang hams dikuasainya. 

Ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran (Herminarto, S: 1997). 

Ada beberapa bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan. Secara umum ada 

lima kelompok dari bahan ajar yaitu: bahan cetak seperti hand out, buku, lembar ke j a  

mahasiswa, brosur, leaflet, wallchart; audio visual seperti video/film,VCD; audio 

seperti radio, kaset, C D  audio, PH; visual seperti foto, gambar, modellmaket, dan 

multimedia seperti CD intenktif, computer Based, Internet (Depdiknas: 2008). 

Untuk menghasilkan bahan yang berkualitas penulis perlu memahami panduan 

tentang penulisan bahan ajar. Menurut Sulipan (2009) ada bebenpa kegiatan penting 

yang perlu dilakukan oleh pcnulis adalah: mempelajari dan ~ncmahami standar 

kompctensi yang akan dijadikan scbagai acuan dalam menulis bahan a-jar: nienipelajari 

dan memahami kurikulun~ hasil ptmjabaran standar kompctensi; memetakan materi 

yang akan ditulis dalnn~ bentuk sutuan-satuan ki~mpulan materi yang nanlin~ra satuan 



kumpulan materi ini akan menjadi judul bahan ajar; memahami kerangka penulisan 

bahan ajar yang sesuai dengan proses pembelajaran; memahami teknik penulisan 

termasuk penguasaan bahasa serta istilah yang sesuai dengan pengertian umum 

rnaupun khusus bagi bidang tertentu. 

Disisi lain Sulipan (2009) juga mengemukakan persyaratan bahan ajar adalah : 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran; sesuai dengan pemakai bahan ajar; sesuai dengan 

bahasa dan istilah yang digunakan pada bidang yang dipelajari; sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dituntut dalam sebuah unit kompetensi; 

sesuai dengan sistem pembelajaran yang digunakan; dilengkapi dengan latihan 

pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai kompetensi tertentu; dilengkapi 

dengan ilustrasi yang memperjelas suatu uraian materi; memiliki layout yang menarik 

dan memperjelas pemahaman; dan memiliki kemasan yang menarik. Jadi ada 9 syarat 

yang perlu diperhatikan penulis untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. 

Merujuk pada esensi dari KTSP dan anjuran para pakar pendidikan, dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebaiknya pendidik menggunakan lebih dari satu media 

secara lengkap (multimedia), sesuai dengan keperluan dan yang menyentuh semua 

aspek. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran pada satuan pendidikan yang harus 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan psikologis peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005). Oleh 

karena itu penggunaan bahan ajar berbasis ICT sebagai bahan ajar multimedia menjadi 

salah satu pilihan yang baik untuk pelaksanaan pen~belajaran (Jazuli: 201 0) 

13ahan a.jar berbasis ICT adalah bahan ajar yang disusun dan dikembangkan 

dengan menggunakan alat bantu ICT untuk nlengolah data, tcrn~asuk mcmproses. 

mcndapatkan, mcnyusun, menyimpan, memanipulusi dara dalnn~ berbagai cara untuk 



menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan 

bahan ajar ICT memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi 

dasar (KD) secara runtut, sistematis, interaktif dan inovatif sehingga diharapkan semua 

kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu, F: 2010). 

Bahan ajar berbasis ICT merupakan bahan yang dengan sengaja disiapkan untuk 

keperluan belajar sebagai alat untuk membantu mahasiswa menguasai teknologi 

informasi dan materi pelajaran dengan lebih cepat, menyenangkan, dan meningkatkan 

hasil belajar. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi kebutuhan yang 

mendesak untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan (Cheppy, R: 

2008). Dengan alasan ini, pengembangan dan penggunaan bahan ajar berbasis ICT 

penting dalam proses pembelajaran. 

Peran penting bahan ajar berbasis ICT dalarn proses pembelajaran didasari oleh 

karakteristik bahan ajar yang lebih kompleks dibanding jenis bahan ajar lain. Ada 

beberapa karakteristik bahan ajar berbasis ICT antara lain : a. memanfaatkan 

keunggulan komputer (digital media ataupun teknologi jaringan), b. memanfaatkan 

teknologi multimedia, sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak 

membosankan dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri, c. 

memanfaatkan teknologi elektronik; dan d. menggunakan bahan ajar bersifat mmdiri 

disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan 

saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya (Jazuli: 2010). 

Salah satu keunggulan dari bahan ajar berbasis ICT adalah interaktivitas, baik 

interaktivitas fisik maupun mental. Interaktivitas fisik bcrhubungan dcngan 

ketcrlibatan pengguna menggunakan software untuk belajar. Disisi lain. interaktivitas 

mental adalah interaktivitas dimana pengguna mencoba memahami materi dengan cara 

menangkap infor~~lasi-inror~~lasi yang ditampilkan, mengolah, dan rnen~inpann~ . :~  
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dalam otak (Wawan, H: 2010). Keunggulan lain dari bahan ajar berbasis ICT antara 

lain: membiasakan mahasiswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, 

memberikan pemberdayaan kemampuan personal pembelajar secara mandiri; belajar 

tanpa dibatasi ruang dan waktu; membuat materi-materi pembelajaran selalu dapat 

diperbaharui; menjadikan mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan 

pemikirannya; memotivasi pembelajar; mendorong kematangan berpikir mahasiswa; 

memberikan informasi dari berbagai sumber informasi; memperkaya pengalaman 

berbudaya; meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan sebagainya. 

Keberadaan bahan ajar sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Alangkah mantapnya dosen melaksanakan kurikulum baru, bila dipersiapkan bahan 

ajar dosen dan juga bahan ajar mahasiswa. Bahan ajar dosen meliputi buku pedoman 

umum dan buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku pegangan dosen dalam 

memberi motivasi, mengembangkan kreasi, menggali potensi dalam proses 

pembelajaran kepada mahasiswa didiknya. Bahan ajar mahasiswa merupakan buku 

pegangan mahasiswa sedapat mungkin menarik, menyenangkan, membawa mahasiswa 

didik lebih bersemangat untuk belajar dan mempelajari (Djoko, S: 2004). 

Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya bahan ajar yang 

memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga menghasilkan 

belajar yang lebih baik (Cristina, D: 2004). Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan 

bahwa penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran menlberikan berbagai kemudahan 

bagi mahasiswa schingga bcrpcngaruh tcrhadap hasil bclajar mahasisma 

D. Model Pembelajaran Kooperatif 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mcnyatakan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didi k dengan pendidi k dan sumbcr 



belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, dosen harus memahami 

hakikat materi pelajaran yang diajarkannya dan nlemahami berbagai model 

pembelajaran yang dapat merangs'mg kemampuan mahasiswa untuk belajar dengan 

perencanaan pengajaran yang matang oleh dosen (Must, P : 20 10). 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) berasal dari kata cooperative 

yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersarna-sarna dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif lebih 

dikenal dengan istilah cooperative learning yaitu pembelajaran berkelompok yang 

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tiap-tiap mahasiswa terlibat setiap saat 

dalam kelompokknya dan mahasiswa dapat bekerjasama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki. 

Menurut Slavin dalam Shofyan (201 1) pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, mahasiswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

memahami konsep yang difasilitasi oleh dosen. Model pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan 

keberagaman anggota kelompok sebagai wadah mahasiswa bekerjasama dan 

memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik 

pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

ke rjasama diantara mahasiswa untuk mencapai tujuan pembclajaran. 

Pembelajaran kooperatif adalah nlodel pembclajaran yang membcrikan 

kcsernpatan kepada mahasiswa untuk saling berkomunikasi atau bekcrjasama dan 

berinteraksi dengan struktur dan sctting jxng tc'lah dirancang olch dosen, sehingga 



tercipta peluang munculnya aktivitas berupa kerjasama secara wajar. 

Suatu kegiatan pembelajaran dapat disebut sebagai pembelajaran kooperatif jika 

masing-masing anggota kelompok kecil (idealnya 4 orang) mampu memberikan 

kontribusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bersama. Disamping itu 

keberhasilan anggota kelompok berkorelasi positif terhadap anggota kelompok yang 

lain (Hari, C: 201 1). 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara 

sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua 

orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paharn konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 

dengan sejumlah mahasiswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap mahasiswa 

anggota kelompok hams saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 

materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Dewi, M : 201 1). 

Menurut Anita Lie dalam Must, P (201 1) bahwa model pembelajaran kooperatif 

tidak sama dengan sekadar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang 

membcdakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Roger dan 

David Johnson dalam Must, P (201 1) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok 

bisa dianggap pembelajaran kooperatif, untuk itu hams diterapkan lima unsur model 

pcmbclajaran gotong royong yaitu : 

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat bcrgantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk ~nc~lciptaknn kclompok kcl-ja yang clkktil; pcngajar perlu mcnyusun tugas 



sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok hams menyelesaikan tugasnya 

sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. 

b. Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

kooperatif, setiap mahasiswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang 

terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran kooperatif membuat 

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota 

kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya 

dalam kelompok bisa dilaksanakan. 

c. Tatap muka 

Dalam pembelajaran kooperatif setiap kelompok hams diberikan kesempatan 

untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para 

pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari 

sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan. 

d. Komunikasi antar anggota 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung 

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka 

untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok 

juga mempakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat 

bermanfaat dan perlu ditempuh untuk n~emperkaya pcngalaman bclajar dan pembinaan 

perkembangan mental dan emosional para mahasiswa. 



e. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dan hasil kerja sarna mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama 

dengan lebih efektif. 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang 

menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorientasikan pada 

kegagalan orang lain. Sementara itu tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya (Slavin dalam Bustaman, I : 2010). Model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran 

penting yang dirangkum oleh lbrahim dalam Bustaman, I (2010) , yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi mahasiswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu mahasiswa memahami 

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model 

struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai mahasiswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di 

samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran 

kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada mahasiswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimmn secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakrnampua~~~~ya. Penlbelajamn koopcrutif mcmberi peluang brrgi ~nahnsiswa dari 



berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada 

tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sarna lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada 

mahasiswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan 

sosial, penting dimiliki oleh mahasiswa sebab saat ini banyak generasi muda masih 

kurang dalarn keterampilan sosial. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa prinsip penting yang 

membedakannya dengan model pembelajaran yang lainnya. Menurut Nur dalam 

Widyantini (2006), prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 

a. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya. 

b. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok 

mempunyai tujuan yang sama. 

c. Setiap anggota kelompok hams membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

diantara anggota kelompoknya. 

d. Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. 

e. Setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajamya. 

f. Setiap anggota kelompok akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Sebagai seorang dosen dalam memberikan petnbelajaran kepada mahasiswa 

tentu ia akan memilih manakah model pembelajaran yang tepat diberikan untuk materi 

pelajaran tcrtentu. Apabila scorang doscn ingin mcnggt~nnkan pcn~belajaran 



kooperatif, maka haruslah terlebih dahulu mengerti tentang pembelajaran kooperatif 

tersebut. Dalam ha1 ini Muslim lbrahim dalam Muhtida (201 1)  mengemukakan ciri- 

ciri pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

a. Mahasiswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 

c. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

yang berbeda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi pada individu. 

Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, seorang dosen hendaklah dapat membentuk 

kelompok sesuai dengan ketentuan, sehingga setiap kelompok mahasiswa dapat 

bekerja dengan optimal. 

Model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning Model) merupakan suatu 

model pembelajaran yang mengutamakan adalanya kelompok-kelompok. Setiap 

mahasiswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda- 

beda (tinggi, sedang, dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan jender. Model 

pembelajaran kooperatif mengutamakan ke rja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran (Widyantini: 2006). 

Model pembelajaran kooperati f adalah salah satu model pembelajaran yang 

menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran (s/zldent o~.ien/ed). Dengan 

suasana kelas yang demokratis. yang saling membcla,jarkan niemberi kesempatan 

peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi mahasiswa secara maksimal. 



Model pembelajaran kooperatif akan dapat memberikan nuansa baru di dalam 

pelaksanaan pembelajaran oleh semua bidang studi atau mata pelajaran yang diarnpu 

dosen. Karena pembelajaran pembelajaran dan beberapa hasil penelitian baik pakar 

pendidikan dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak luas terhadap 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dampak tersebut tidak saja kepada dosen 

akan tetapi juga pada mahasiswa, dan interaksi edukatif muncul dan terlihat peran dan 

fungsi dari dosen maupun mahasiswa (Sholahudin: 201 0). 

Peran dosen dalam model pembelajaran kooperatif sebagai fasilitator, 

moderator, organisator, dan mediator terlihat jelas. Kondisi ini peran dan hngs i  

mahasiswa terlihat, keterlibatan semua mahasiswa akan dapat memberikan suasana 

aktif dan pembelajaran terkesan demokratis, dan masing-masing mahasiswa punya 

peran dan akan memberikan pengalaman belajarnya kepada mahasiswa lain. 

Implementasi model pembelajaran kooperatif memberikan beberapa keuntungan 

baik bagi dosen maupun mahasiswa. Menurut Johnson, H (2011) ada enam 

keuntungan dari implementasi model pembelajaran kooperatif yaitu: 

Pertama, melalui pembelajaran kooperatif menimbulkan suasana yang baru dalam 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebelumnya hanya dilaksanakan model 

pembelajaran secara konvensional yaitu camah dan tanya jawab. Metode tersebut 

temyata kurang memberi motivasi dan senlangat kepada mahasiswa untuk belajar. 

Dengan digunakannva model pembela-jaran kooperatif, maka tampak suasana kelas 

menjadi lebih hidup dan lebih bermakna. 

Kedua, membantu guna dalam mengidentifikasikan kesulitan-kcsulitan yang dihadapi 

dan mencarikan alternatif pemecahannya. Dari hasil penelitian tindakan pelaksanaan 



pembelajaran kooperatif dengan diskusi kelompok ternyata mampu membuat 

mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. 

Ketiga, penggunaanya pembelajaran kooperatif merupakan suatu model yang efektif 

untuk mengembangkan program pembelajaran terpadu. Dengan pembelajaran 

kooperatif mahasiswa tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan aspek kognitif 

saja melainkan marnpu mengembangkan aspek afektif dan psikomotor. 

Keempat, dengan melalui pembelajaran kooperatif, dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Hal ini dikarenakan kegiatan 

pembelajaran ini lebih banyak berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa diberi 

kesempatan untuk turut serta dalam diskusi kelompok. Pemberian motivasi dari teman 

sebaya ternyata mampu mendorong semangat mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya. Terlebih lagi bila pembahasan materi yang sifatnya 

problematik atau yang bersifat kontroversial, mampu merangsang mahasiswa me- 

ngembangkan kemampuan berpikirnya 

Kelima, dengan pembelajaran kooperatif mampu mengembangkan kesadaran pada diri 

mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan 

sekitarya. Dengan bekerja kelompok maka timbul adanya perasaan ingin membantu 

mahasiswa lain yang mengalami kesulitan sehingga mampu mengembangkan 

keterampilan sosial mahasiswa. Disamping itu pula dapat melatih mahasiswa dalam 

mengembangkan perasaan empati maupun simpati pada diri mahasiswa. 

Kcenam, dengan pembelajaran kooperatif mampu melatih mahasiswa dalam 

berkomunikasi seperti berani mengemukakan pendapat, berani dikritik, maupun 

menghargai pendapat orang lain. Komunikasi interaksi yang terjadi antara dosen 



dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa menimbulkan dialog yang 

akrab dan kreatif. 

Dari beberapa keuntungan dari model pembelajaran kooperatif yang telah 

dikemukakan, maka jelaslah bahwa keberhasilan suatu proses pendidikan dan 

pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan dosen 

dalarn menggunakan strategi dan model pembelajaran yang digunakannya. Salah satu 

model yang dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan mahasiswa adalah 

melalui model pembelajaran koperatif. 

Sesuai dengan karakteristik suatu model pembelajaran maka model 

pembelajaran kooperatif memiliki langkah (sintak) tertentu. Menurut Arends dalam 

Widyantini (2006) urutan langkah-langkah perilaku dosen menurut model 

pembelajaran kooperatif yang diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Langkah 

Langkah I 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Langkah 6 

Indikator 

Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi mahasiswa 

Menyajikan informasi 

Mengorganisasikan 
mahasiswa ke dalam 
kelompok-kelompok belajar 

Membimbing kelompok 
belajar 

Evaluasi 

Memberi kan penghargaan 

Tingkah Laku Dosen 

Dosen menyampaikan tujuan 
Pembelajaran, mengkomunikasikan 
kompetensi dasar yang akan dicapai, 
dan memotivasi mahasiswa 

Dosen menyajikan informasi kepada 
mahasiswa 

Dosen menginformasikan 
pengelompokan mahasiswa 

Dosen memotivasi, memfasilitasi, 
dan membimbing kerja mahasiswa 
dalam kelompok kelompok belajar 
Dosen mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi pembelajaran yang 
telah dilaksanakan 

Dosen membcri pcngliargaan liasi 1 
belajar individual dan kelompok 



Impelementasi model pembelajaran kooperatif akan memberikan dampak 

terhadap aktivitas dan penguasaan mahasiswa terhadap materi pelajaran. Menurut 

Ibrahim dalam Shofyan (201 1) pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif 

untuk mahasiswa yang hasil belajarnya rendah sehingga mcrmpu memberikan 

peningkatan hasil belajar yang berarti. Disisi lain Cooper mengungkapkan keuntungan 

dari metode pembelajaran kooperatif, antara lain: I )  mahasiswa mempunyai tanggung 

jawab dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, 2) mahasiswa dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, 3) meningkatkan ingatan 

mahasiswa, dan 4) meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap materi pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri yang khas di antara model-model 

pembelajaran karena menggunakan suatu struktur tugas dan penghargaan yang berbeda 

untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Struktur tugas memaksa mahasiswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Sistem penghargaan mengakui usaha 

bersama, sama baiknya seperti usaha individual. 

Model pembelajaran ini berkembang dari kebiasaan pendidi kan yang 

menekankan pada pemikiran demokratis dan latihan atau praktek, pembelajaran aktif, 

lingkungan pembelajaran yang kooperatif dan menghormati adanya perbedaan budaya 

masyarakat yang bermacam-macam. Model ini juga bertujuan agar terdapat pengaruh 

di luar pembelajaran akademik, khususnya peningkatan penerimaan antar kelompok 

serta keterampilan sosial dan keterampilan kelompok (Hari, C : 201 1). 

E. Model Tlzink Talk Write 

Model think-talk-write (TTW) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang dibangun melalui proses berpikir, bcrbicara, clan menulis (Anshari dalam Jero, B: 

2009). Pembcla.jaran TTW adalah suatu tipc pernbclajaran koopcratif ynng tcrdiri dnri 

beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian 



materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota dalam 

kelompoknya (Zulkarnaini: 201 1). Model ini diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin. 

Alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan mahasiswa dalam berpikir 

atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara 

dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. Suasana seperti ini 

lebih efektif jika dilakukan dalarn kelompok heterogen dengan 3-5 mahasiswa. Dalarn 

kelompok ini mahasiswa diminta membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, 

mendengarkan dan membagi ide bersama teman kemudian mengungkapkannya 

melalui tulisan. 

Pembelajaran ini dimulai dengan berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, 

mengkritisi, dan altematif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, 

diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Sintak model pembelajaran 

TTW adalah: inforrnasi, kelompok (membaca-mencatat-menandai), presentasi, diskusi, 

melaporkan (Erman, S: 20 10). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan kelompok, maka 

pembelajaran TTW juga mengacu kepada pembelajaran kooperatif yang dapat 

mengkonstruksi penguasaan konsep mahasiswa (Endar, S: 2009). Tahapan-tahapan 

yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran TTW dalam pembelajaran 

fisika akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Think ( Berpikir) 

Aktivitas berpikir mahasiswa dapat dilihat pada saat pembelajaran terdapat 

kegiatan pembelajaran yang memancing mahasiswa untuk memikirkan scbuah 

permasalahan fisika baik itu kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh dosen atnu 

mahasiswa. pengamatan gcjala fisis atau berbagni peristiwa dalani kehidupan sehari- 

hari. Proses membaca buku paket atau handout fisika serta berbagai macam artikel 



yang berhubungan dengan pokok bahasan. Setelah itu mahasiswa mulai memikirkan 

solusi dari permasalahan tersebut dengan cara menuliskannya di buku catatan atau 

handout ataupun mengingat bagian bagian yang dipahami serta tidak dipahaminya. 

Dengan membuat catatan dapat merangsang aktivitas otak mahasiswa dan 

memperlama ingatan mahasiswa terhadap apa yang dicatatnya. Menurut Yamin dan 

Ansari dalam Siswandi, A (2009) "membuat catatan setelah membaca berarti 

merangsang aktivitas berfikir sebelum, selama dan setelah membaca selain itu 

membuat catatan mempertinggikan pengetahuan mahasiswa, bahkan meningkatkan 

keterampilan berpikir dan menulis". 

2. T ~ l k  (Berbicara) 

Talk sangat penting dalam pembelajaran. Dengan talk mahasiswa diharapkan 

dapat melakukan komunikasi dengan teman sekelompok untuk mendapatkan solusi 

bersama dari solusi yang telah dipikirkan sebelurnnya oleh setiap individu kemudian 

akan dibahas dalam diskusi kelas. Masing-masing kelompok belajar terdiri dari 3-5 

orang mahasiswa. 

3. Write (Menulis) 

Menulis dalam Fisika membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, 

yaitu pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah dipelajari (Siswandi, A: 2009). 

Mahasiswa menuliskan hasil diskusi itu dalam catatannya (buku catatan, handout dan 

atau LKS) baik berupa definisi istilah maupun kejadian fisis yang terkait dengan 

persamaan-persamaan fisis. 

Alur strategi TTW dimulai dari keterlibatan mahasiswa dalam berpikir atau 

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan 

menlbagi ide (shnr.ing) dengan temann!.a scbelu~n menulis. S~~nsana  scpcrti ini Icbih 

efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 mahasiswa. Dalam 



kelompok ini mahasiswa diminta membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, 

mendengarkan dan membagi ide bersama teman kemudian mengungkapknnnya 

melalui tulisan. Kelebihan model pembelajaran TTW adalah membuat mahasiswa aktif 

dalam proses pembelajaran (Endar, S : 2009). Hal ini membantu mahasiswa dalam 

mengkontruksi pengetahuankonsep pembelajaran. 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas yang akan dilaksanakan menggunakan model siklus yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Model siklus ini terdiri dari empat 

komponen yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pelaksanaan penelitian 

dibagi atas dua siklus yaitu siklus pertama dan kedua. Satu siklus berisi empat 

komponen dan pelaksanaannya berlangsung selama setengah semester. 

B. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Fisika 

program Pendidikan Guru MIPA Bertaraf Internasional (PGMIPABI) FMIPA 

Universitas Negeri Padang yang terdafiar mengikuti mata kuliah Alat Ukur Listrik 

pada semester Juli - Desember 201 1. Jumlah mahasiswa program PGMIPABI yang 

terdaftar adalah 19 orang. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi atas empat tahap yaitu perencanaan, pemberian 

tindakan, observasi dan refleksi. Masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perencanaan ( Planning) 

a. Mengoptimalkan penggunaan set pengukuran yang telah tersedia pada 

laboratorium Elektroni ka dan Instrumentasi. 

b. Merancang dan mengembangkan set pengukuran baru untuk mclengkapi jumlal~ 

set pengukuran supaya mahasiswa dapat terlayani lebih baik. 



c. Merancang dan membuat bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan untuk 

membantu mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan. 

d. Merencanakan teknis pelaksanaan praktikum sehingga diharapkan mahasiswa 

dapat bekerja dalam satu kelompok hanya dua orang. 

e. Merencanakan tahap-tahap pembelajaran yang lebih banyak menekankan pada 

proses sains untuk meningkatkan elemen keterampilan berpikir dan keterampilan 

sosial mahasiswa. 

f. Mempersiapkan bentuk tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa sebelum 

dan setelah proses pembelajaran. 

g. Mempersiapkan instrumentasi penelitian meliputi lembaran observasi untuk 

mengamati aktivitas dan keterampilan generik mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, dan angket untuk mengungkapkan motivasi mahasiswa. 

h. Menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk merekam peristiwa pada saat 

proses pembelajaran baik di kelas maupun praktek dilaboratorium. 

i. Menyiapkan alat evaluasi yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam tes 

kecil, ujian mid semester dan ujian akhir semester. 

2. Tindakan (Action) 

Prosedur yang ditempuh pada pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan 

langkah-langkah model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi atas tiga bagian yaitu: kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Secara lebih rinci pelaksanaan 

pembelajaran ditampilkan pada Tabel 2. 



Tabel 2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran 

No 

1 

a 

b 

c 

d 

2 

a 

b 

c 

d 

1 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan mencek penguasaan awal dan tugas 

mahasiswa 

Mereview materi pembelajaran yang lalu dengan mengajukan 

pertanyaan dan menggunakannya untuk membangun materi 

pembelajaran saat ini 

Membangkitkan motivasi mahasiswa dengan mengajukan 

pertanyaan tentang manfaat materi yang akan dipelajari dalam 

teknologi dan kehidupan sehari-hari 

Menjelaskan tujuan dan cakupan materi pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Mempresentasikan materi esensial secara singkat disertai dengan 

tanya jawab 

Meminta mahasiswa membaca bahan ajar secara singkat dan 

memikirkan hal-ha1 penting dalam bahan ajar utuk meningkatkan 

keterlibatan dalam kegiatan diskusi kelompok dan presentasi 

hasil kerja kelompok (Think) 

Mengorganisasikan mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok 

dengan menjelaskan cara membuat kelompok, aturan dalam kerja 

kelompok, teknis pelaksanaan kerja kelompok, dan produk kerja 

kelompok 

Membimbing mahasiswa bekerja dalam kelompok dibantu oleh 

Waktu 

10 

75 



3. Observasi (Observatioit) 

E 

F 

3 

a 

b 

c 

d 

e 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati indikator keterampilan hidup 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini ada empat elemen 

keterampilan hidup mahasiswa yang diobservasi yaitu keterampilan menggali dan 

menemukan informasi, keterampilan mengolah dan mengelola informasi, keterampilan 

berkomunikasi, dan keterampilan bekerjasama. Pengungkapan setiap elemen 

keterampilan hidup berdasarkan indikator keteran~pilan hidup tersebut yang diperoleh 

melalui referensi. Pada dasarnya indikator setiap elemen keterampilan hidup dapat 

asisten mahasiswa (Talk) 

Mengarahkan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

Meminta mahasiswa untuk menuliskan kesimpulan dari hasil 

presentasi kelom pok (Write) 

Kegiatan Penutup 

Mengarahkan mahasiswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dibahas 

Memberikan evaluasi singkat untuk mengetahui penguasaan 

mahasiswa terhadap materi pembelajaran 

Memberikan penghargaan kepada individu dan kelo~npok yang terbaik 

dalam pelaksanaan diskusi kelompok 

Memberikan tugas untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa 

terhadap materi pembelajaran 

Menyampaikan rencana materi pembelajaran untuk pertemuan pada 

minggu berikutnya 

4 

15 



diobservasi karena sebagian besar dinyatakan dalam bentuk aktivitas. lndikator dari 

setiap elemen keterampilan hidup skills tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Indikator keterampilan menggali dan menemukan informasi meliputi: membaca, 

menghitung, menulis, dan melakukan observasi. 

b. Indikator keterampilan mengolah dan mengelola informasi meliputi: memilih 

sumber belajar, mengakses informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi, menyimpulkan isi bacaan, merangkum isi bacaan dari berbagai 

sumber belajar, menggunakan informasi dalam mempertahankan argumentasi, 

menyajikan informasi dalarn bentuk teks, menyajikan informasi dalam gambar, 

menyajikan informasi dalam diagram, menyajikan infonnasi dalam grafik, dan 

membandingkan informasi yang terkandung dalam teori dengan data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan. 

c. Indikator dari keterampilan berkomunikasi yang diamati meliputi: berbicara 

(komunikasi verbal), menyajikan ide dasar atau infonnasi, menjelaskan konsep, 

memberikan respon atau balikan, dan berpartisipasi dalam diskusi. 

d. Indikator dari keterarnpilan beke jasama yang diamati meliputi: bekerjasama 

dengan orang lain, pendengar yang baik, berkomunikasi dengan jelas, menggunakan 

teknik pertanyaan, membantu orang lain, dan menunjukkan minat dengan orang 

lain. 

4. Refleksi (Reflection) 

Hasil kegiatan observasi di kelas dan di laboratroium oleh observer dievaluasi 

setelah proses pembelajaran berlangsung. Disamping itu hasil rekaman pada kamera 

juga dievaluasi. Kelemahan-kelemahankendala yang ditemukan berdasarkan catatan 

observasi dan hasil rekaman perlu diperbaiki pada siklus 11 dan kekuatan yang ada 



direkomendasikan pada siklus 11. Berdasarkan kelemahan-keleniahan yang ditemukan 

pada siklus I disusun kembali perencanaan untuk siklus 11. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, 

digunakan dua macam instrumen pengumpul data yaitu lembaran observasi dan tes 

hasil belajar. Lembaran observasi digunakan untuk mengetahui indikator keterampilan 

mahasiswa dalam pembelajaran. Indikator keterampilan hidup yang diamati dalam 

proses pembelajaran diperlihatkan pada Tabel 3 

Tabel 3. Indikator Keterampilan Hidup yang Diamati 

Keterampilan Hidup 

Keterampilan 

berpikir 

Sub Keterampilan Hidup 

Menggali dan 

menemukan informasi 

Mengolah dan niengelola 

inlbnnasi 

Indikator Keterampilan Hidup 

Membaca materi pembelajaran 

Menuliskan hasil diskusi 

kelompok 

Menuliskan hasil diskusi kelas 

Menuliskan jawaban instruksi 

dosen 

Mencatat tugas yang diberikan 

dosen 

Mencatat materi pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 

Mengakses bahan ajar utama 

Mengakses sun~ber belajar 



bekerjasama dosen pada kegiatan 

pendahuluan 

Mendengarkan penyajian dosen 

pada kegiatan inti 

Bertanya kepada teman 

sekelompok 

Bertanya kepada kelompok lain 

tambahan 

Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

Merespon pertanyaan dosen 

pada kegiatan pendahuluan 

Menggambarkan instrumen 

Merespon pertanyaan dosen 

pada kegiatan inti 

Menjelaskan pemakaian 

instrumen 

Menjelaskan kepada teman 

sekelompok 

Merespon pertanyaan kelompok 

lain 

Mendengarkan penjelasan 

Keterampilan sosial 

Hasil belajar merupakan indikator dnri perubahan yang terjadi pada individu 

setelnh 117c11galami proscs pc~nbclajaran. 'IJntuk mengungkapkan Ilasil belnjar 

mahasiswa digunakan suatu alat penilaian yang dikenal dengan tes. Tes hasil belajar 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Keterampilan 



digunakan untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang 

diberikan. Pada penelitian tes diberikan dua kali yaitu setelah siklus pertama dan 

setelah siklus kedua. Hasil dari kedua tes hasil belajar ini dibandingkan untuk melihat 

peningkatan hasil belajar mahasiswa. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, 

membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Tujuan dari 

analisis data adalah untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam 

data tersebut dan menggunakan hasil analisis tersebut untuk memecahkan masalah. 

Pada penelitian ini digunakan empat macam teknik analisis data yaitu teknik 

persentase dan metoda grafik, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear dan 

korelasi, dan analisis perbandingan berkorelasi. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data aktivitas 

mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah persentase yaitu dengan cara 

membandingkan aktivitas yang muncul terhadap keseluruhan dikalikan 100 %. Untuk 

mengetahui persentase aktivitas mahasiswa digunakan rumus berikut : 

Disini NA dan Nr masing-masing menyatakan jumlah mahasiswa yang menunjukkan 

indikator keterampilan hidup terhadap suatu indikator aktivitas dan jumlah total 

mahasiswa. Menurut Dimyati dan Mujiono (1994 : 115) kriteria tingkat indikator 

keterampilan hidup dapat dikelompokkan ke dalam empat range bcrikut ini: 

1. 1 % - 25 % tergolong sedikit sekali 

2. 26 % - 50 % tergolong sedikit 

3. 5 1 % - 75 % tergolong banyak 



4. 76 % - 99 % tergolong banyak sekali 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilakukan analisis keterampilan hidup 

mahasiswa terhadap suatu indikator elemen keterarnpilan hidup yang diamati. Melalui 

analisis, persentase indikator keterampilan hidup rata-rata dapat dijadikan acuan dalam 

mengambil tindakan. Metoda grafik digunakan untuk memberikan kesan visual tentang 

persentase indikator keterampilan hidup untuk setiap elemen keterampilan hidup. 

Analisis deksriptif digunakan untuk mengetahui informasi lebih rinci dari satu 

kelompok data hasil belajar siswa meliputi: nilai rata-rata, median, modus, simpangan 

deviasi, varians dan sebagainya. Analisis regresi dan korelasi masing-masing 

digunakan untuk menentukan hubungan hasil belajar sesudah dengan sebelum 

perlakuan dan menentukan nilai koefisien regresi. Disisi lain analisis perbandingan 

berkorelasi digunakan untuk menentukan pengaruh perbaikan tindakan setelah siklus 

pertama terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. 

Untuk menyelidiki hubungan fungsional antara hasil belajar fisika sesudah dan 

sebelum perlakuan digunakan analisis regresi linear. Model regresi linear sederhana 

untuk variabel bebas x akan ditaksir oleh persamaan matematika seperti : 

Y = a X  + b 

Disini: Y = Nilai variabel terikat 

X = Nilai variabel bebas 

Apabila garis regresi yang terbaik untuk sekumpulan data berbentuk linear, 

maka derajad hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat ditentukan 

dari koefisien korelasi yang dilambangkan dengan r. Nilai koefisien korelasi untuk 

sekumpulan data (Xi, Yi) berukuran n dapat dinimuskan dalam bentuk: 



Harga koefisien korelasi berada antara -1 dan + 1.  Harga r = - 1 menyatakan adanya 

hubungan linear sempurna tidak langsung antara X dan Y. Harga r = +I  menyatakan 

adanya hubungan linear sempurna langsung antara X dan Y. Marga r = 0 dapat 

ditafsirkan tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. 

Untuk menentukan keefektifan beberapa revisi tindakan yang dilakukan pada 

implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT 

digunakan uji t-tes berkorelasi yang dapat dirumuskan dalam bentuk: 

Dimana 

= Rata-rata hasil belajar sampel sebelum perlakuan 

- 
X2 = Rata-rata hasil belajar sampel setelah perlakuan 

S, = Standar deviasi hasil belajar sampel sebelum perlakuan 

S, = Standar deviasi hasil belajar sampel setelah perlakuan 

S: = Varians hasil belajar sampel sebelum perlakuan 

S: = Varians hasil belajar sampel setelah perlakuan 

r = Korelasi antara data kedua hasil belajar sampel 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang didapat diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan penelitian, ada dua hasil utama dari penelitian 

ini. Pertama, elemen keterampilan hidup mahasiswa dalam model pembelajaran TTW 

menggunakan bahan ajar berbasis ICT. Kedua, hasil belajar mahasiswa dalarn 

penerapan model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

A. Keterampilan Hidup Mahasislva Siklus Pertama 

Pada penelitian ini ada empat elemen keterampilan hidup mahasiswa yang 

diobservasi pada penerapan model TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

Keempat elemen keterampilan hidup tersebut adalah keterampilan menggali dan 

menemukan informasi, keterampilan mengolah dan mengelola informasi, keterarnpilan 

berkomunikasi dan keterarnpilan bekerjasama. Keterampilan menggali dan 

menemukan informasi, keterampilan mengolah dan mengelola informasi masuk pada 

keterampilan berpikir. Disisi lain keterampilan berkomunikasi dan keterampilan 

beke rjasama termasuk kedalam keterampilan sosial. 

1. Keterampilan Menggali dan Menemukan Informasi 

Mahasiswa menjadi aktif belajar dengan menggali dan mencari informasi dari 

berbagai sumber. Kemampuan menggali dan mencari inforrnasi merupakan bagian 

keterampilan literasi inforrnasi. Keterampilan menggali dan menemukan informasi dapat 

digunakan dalam pengambitan keputusan yang penting bagi mahasiswa. Indikator elemen 

keterampilan menggali dan mcnemukan informasi meliputi: membaca niateri 

pembelajaran, menuliskan hasil diskusi kelompok, menuliskan hasil diskusi kelas, 

menuliskan jawaban instruksi dosen, mencatat tugas yang diberikan dosen, dan 



mencatat materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Hasil analisis elemen 

keterampilan menggali dan menemukan informasi disajikan dalarn Gambar 1. 

Gambar 1. Keterampilan Menggali dan Menemukan Infonnasi Siklus Pertama 

Pada Garnbar 1 dapat dikemukakan bahwa ada enam elemen keterampilan 

menggali informasi yang diobservasi selama empat kali pertemuan. Masing-masing 

keterampilan memiliki persentase yang berbeda-beda. Simbol GI-1 adalah membaca 

materi pembelajaran memiliki persentase pertemuan pertama 76%, kedua 94%, ketiga 

100% dan keempat 72% dengan nilai rata-rata 85,5%. GI-2 adalah menuliskan hasil 

diskusi kelompok dengan persentase pada pertemuan pertama loo%, kedua 94%, 

ketiga loo%, dan keempat 94% dengan nilai rata-rata 97%. GI-3 yaitu keterampilan 

menuliskan hasil diskusi kelas dengan persentase pada pertemuan pertama sampai 

keempat masing-masing 44%, 56%, 88%, dan 44% dengan rata-rata 58%. GI-4 yaitu 

menuliskan jawaban instruksi dosen dengan persentasenya masing-masing 76%, 57%, 

76%, 72% dengan rata-rata 70,25%. GI-5 adalah mencatat tugas yang diberikan dosen 

dengan persentase 18%, 12%, 38%, dan 28% dengan rata-rata hanya 24%. Terakhir 

GI-6 yaitu keterampilan mencatat materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

dengan persentasenya 18%, 12%, 32%, dan 16% dengan nilai rata-rata 19,5%. 



Nilai rata-rata setiap keterampilan secara berturut-turut adalah 85,5%; 97%; 

58%; 70,25%; 24%; dan 19,5%. Berdasarkan kriteria maka dapat dijelaskan bahwa 

keterampilan membaca materi pelajaran dan menuliskan hasil diskusi kelompok 

tergolong banyak sekali. Keterampilan menuliskan hasil diskusi kelas dan menuliskan 

jawaban instruksi dosen tergolong banyak. Keterampilan mencatat tugas yang 

diberikan dosen dan mencatat materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

tergolong sedikit sekali. 

2. Keterampilan Mengolah dan Mengelola Informasi 

Keterampilan mengolah informasi merupakan keterampilan untuk memproses 

memproses informasi tersebut menjadi kesimpulan. Keterampilan mengelola inforrnasi 

melalui potensi berfikir dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan 

dengan tepat. Indikator elemen keterampilan mengolah dan mengelola informasi yaitu: 

mengakses bahan ajar utama, mengakses sumber belajar tambahan, dan menyimpulkan 

materi pembelajaran. Hasil dari observasi keterampilan mengolah dan mengelola 

informasi disajikan pada Garnbar 2.  
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Gambar 2. Keterampilan Mengola11 dan Mengelola Informnsi Siklus Pertamn 



Pada Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa ada tiga macam keterarnpilan mengolah 

informasi yang diobsewasi selama en~pat kali pertemuan. Masing-masing 

keterampilan mengolah dan mengelola informasi ini memiliki persentase yang 

bervariasi untuk setiap pertemuan. Simbol 01-1 merupakan keterampilan mengakses 

bahan ajar utama dengan persentase paling tinggi untuk pertemuan pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat masing-masing 44%, 44%, 69%, dan 46% dengan rata-rata 

50,75%. 01-2 adalah keterampilan mengakses sumber belajar tambahan dengan 

persentase masing-masing 12%, 6%, 69%, dan 22% dengan rata-rata 27,25%. 01-3 

adalah keterampilan menyimpulkan materi pembelajaran masing-masing memiliki 

persentase 12%, 1 I%, 26%, dan 18% dengan rata-rata 16,75%. Dari tiga elemen 

keterampilan mengolah informasi tersebut satu elemen keterampilan tergolong sedikit 

sekali yaitu menyimpulkan materi pembelajaran dengan rata-rata 16,75%. Dua elemen 

keterampilan lainnya yaitu mengakses sumber belajar utama dan mengakses sumber 

belajar tambahan tergolong sedikit dengan nilai rata-rata masing-masing 50,75% dan 

27,25%. 

3. Keterampilan Berkomunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap-sikap, pendapat atau perilaku. 

Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan 

atau mengirim pesan kepada penerima pesan. Indikator dari elemen keterampilan 

berkomunikasi antara lain: merespon pertanyaan dosen pada kegiatan pendahuluan, 

menggambarkan instrumen, merespon pertanyaan dosen pada kegiatan inti, 

menjelaskan pemakaian instrumen, menjelaskan kepada teman sekelompok, merespon 



pertanyaan kelompok lain. Masil analisis setiap elemen keterampilan berkomunikasi 

untuk empat kali pertemuan dapat diperhatikan pada Gambar 3. 

Gambar 3. Keterampilan Berkomunikasi Siklus Pertama 

Berdasarkan Garnbar 3 dapat diungkapkan bahwa ada enam elemen 

keterampilan berkomunikasi yang diobservasi selama empat kali pertemuan. Dari 

garnbar terlihat kecendrungan sedikit sekali mahasiswa yang memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik pada siklus pertama. Simbol KM-1 adalah keterampilan 

merespon pertanyaan dosen pada kegiatan pendahuluan dengan persentase pada 

pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing 44%, 12%, 26%, dan 

46% dengan rata-rata 32%. KM2 yaitu keterampilan menggambarkan instrumen 

memiliki persentase 26%, 6%, 26%, dan 28% dengan rata-rata 21,5%. KM-3 adalah 

keterampilan merespon pertanyaan dosen pada kegiatan inti dengan persentase 38%, 

18%, 26%, dan 39% dengan nilai rata-rata keterampilan ini yaitu 30,25%. KM-4 yaitu 

keterampilan menjelaskan pemakaian instrumen dengan persentase 19 %, 1 1 %, 38 %, 

dan 22 % dengan nilai rata-rata 22,5 %. KM-5 yaitu keterampilan menjelaskan pada 

teman sekelompok memiliki persentase 38Y0, 56% 32%, dan 39% dengan rata-rata 

41,25%. Terakhir KM-6 yaitu keterampilan merespon pertanyaan kelompok lain 



dengan persentase 50%, 18%, 46%, dan 50% sehingga nilai rata-rata 41%. Dari enam 

indikator keterampilan berkomunikasi maka semuanya indikatornya dapat digolongkan 

pada kriteria sedikit. 

4. Keterampilan Bekerjasama 

Kerjasama merupakan salah satu cara untuk cepat mencapai sebuah tujuan yang 

diinginkan oleh manusia. Kerjasarna adalah kegiatan dua orang atau lebih yang saling 

bantu membantu dalam satu bidang kerja atau mencapai tujuan yang sarna. 

Keterampilan bekerjasama merupakan kemampuan untuk bekerja secara efektif 

dengan orang lain untuk suatu tugas yang sama, mengambil tindakan dan kontribusi 

pada yang lainnya, n~emberikan kontrobusi dnn menerirna kesepakatan, dan 

menegosiakan suatu solusi yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan tim. 

Indikator elemen keterampilan bekerjasama antara lain: mendengarkan penjelasan 

dosen pada kegiatan pendahuluan, mendengarkan penyajian dosen pada kegiatan inti, 

bertanya kepada teman sekelompok, dan bertanya kepada kelompok lain. Hasil analisis 

elemen keterampilan bekerjasama diperlihatkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Keterampilan Bekerjasama Siklus Pertanla 

Dari Gambar 4 dapat diperhatikan bahwa ada empat mncaln kcterampilan 

bekerjasarna yang diobservasi selama empat kali pertemuan. Simbol KS-1 adalah 



keterampilan mendengarkan penjelasan dosen pada kegiatan pendahuluan dengan 

persentase pada pertemucan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing 94 %, 

100 %, 94 %, dan 89 % dengan nilai rata-rata 94,25 %. KS-2 yaitu keterampilan 

mendengarkan penyajian dosen pada kegiatan inti masing-masing dengan persentase 

94%, 84%, 62%, dan 89% dengan nilai rata-ratanya 82,25%. KS-3 adalah 

keterampilan bertanya pada teman sekelompok masing-masing dengan persentase 38 

%, 39 %, 26 %, dan 39 % dengan nilai rata-rata 35,5 %. Terakhir KS-4 adalah 

keterampilan bertanya pada kelompok lain masing-masing dengan persentase 38 %, 22 

%, 50 %, dan 39 % dengan nilai rata-rata 37,25 %. 

Berdasarkan hasil tersebut maka ada dua dari empat elemen keterampilan 

kerjasama tergolong sedikit dan dua lagi tergolong banyak sekali. Elemen 

keterarnpilan bekerjasama yang tergolong sedikit yaitu bertanya pada teman 

sekelompok dan bertanya pada kelompok lain dengan nilai rata-rata 35,5% dan 

37,25%. Sementara itu elemen keterampilan bekerjasama yang tergolong banyak 

sekali yaitu mendengarkan penjelasan dosen pada kegiatan pendahuluan dan 

mendengarkan penyajian dosen pada kegiatan inti dengan nilai rata-rata 94,25 % dan 

82,25 %. 

B. Hasil Belajar Mahasiswa Siklus Pertama 

Setelah penerapan model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis 

ICT untuk empat kali pertemuan dilakukan Ujian Tengah Semeseter (UTS). Dari UTS 

ini diperoleh hasil belajar mahasiswa pada siklus pertama. Pemberian UTS ini 

bertujuan untuk melihat penguasaan mahasiswa terhadap materi alat-alat ukur listrik 

dalam model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT. Hasil analisis 

statistik deksriptif dari hasil belajar mahasiswa menggunakan software SPSS pada 

siklus pertanla ini dapat diperl~atikan pada Tabel 4 



Tabel 4. Nilai Parameter Statistik Hasil Belajar Siklus Pertama 

Berdasarkan data pada Tabel 1 dari 19 orang mahasiswa yang mengambil mata 

No 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 

kuliah alat-alat ukur listrik ternyata nilai mahasiswa bervariasi antara 12,5 sampai 82,5 

dengan jangkauan 70,O. Nilai rata-rata mahasiswa adalah 59,3. Bila diperhatikan dari 

range nilai, secara umum dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata mahasiswa masih 

Parameter Statisti k Deskripti f 

Mean 

Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Kurtosis 
Std. Error of Kurtosis 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
Percentiles 2 5 

5 0 
75 

berada pada ketegori cukup. 

Nilai 

59.3 158 

3.78907 
62.5000 
62.50(a) 

16.51616 
272.784 

2.553 
1.014 
70.00 
12.50 
82.50 

1 127.00 
52.5000 
62.5000 
70.0000 

Melalui analisis hasil UTS mahasiswa menggunakan SPSS juga didapat 

distribusi hasil belajar mahasiswa. Distribusi frekuensi nilai mahasiswa pada siklus 

pertama dapat diperhatikan pada Gambar 5. 

Histogram 
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Gambar 5. Distribusi Frekuensi Nilai Mahasiswa Siklus Pertama 



Dari Gambar 5 dapat dijelaskan bahwa hasil belajar mahasiswa lebih banyak 

yang berada pada kategori sedang ke atas daripada sedang kebawah. Hasil belajar 

mahasiswa yang berada pada ketegori kuartil satu kebawah hanya 5,5 %, sedangkan 

pada kuartil tiga adalah 26,3 %. Umumnya hasil belajar mahasiswa berada pada daerah 

nilai rata-rata sekitar 60. 

C. Permasalahan dan Perbaikan Rencana Kegiatan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada siklus pertarna masih ada 

beberapa elemen keterampilan hidup mahasiswa yang belum memuaskan. Pada 

keterarnpilan menggali informasi ada dua keterampilan yang tergolong sedikit sekali 

dengan nilai rata-rata 24% dan 19,5% yaitu mencatat tugas yang diberikan dosen dan 

mencatat materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Pada keterampilan 

mengolah informasi juga ada keterampilan yang tergolong kriteria sedikit dan sedikit 

sekali dengan nilai rata-rata 27,25% dan 16,73% yaitu mengakses sumber belajar 

tambahan dan menyimpulkan materi pembelajaran. 

Pada keterarnpilan berkomunikasi belurn ada elemen keterampilan yang 

mencapai kriteria baik. Dengan dengan kata lain semua elemen keterampilan 

berkomunikasi masih tergolong kriteria sedikit. Hal ini membuktikan kalau 

kemarnpuan komunikasi mahasiswa belum bagus. Pada keterampilan bekerjasama juga 

ada dua elemen keterampilan yang tergolong kriteria sedikit yaitu bertanya pada teman 

sekelompok dan bertanya pada kelompok lain dengan rata-rata 353% dan 37,25%. 

Bila dilihat dari segi elemen hasil belajar mahasiswa ternyata hasil belajar 

mahasiswa pada siklus pertarna belum memuaskan. Nilai rata-rata mahasiswa pada 

siklus pertama masih berada pada kategori cukup. Hasil ini menunjukkan hasil belajar 

mahasiswa masih perlu ditingkatkan. 



Dari permasalahan yang ditemukan pada siklus pertama baik dilihat dari 

persentase elemen life skill maupun hasil belajar mahasiswa maka rencana perbaikan 

tindakan untuk siklus kedua perlu dilakukan. Ada beberapa rencana tindakan yang 

perlu dilakukan pada siklus kedua yaitu: 

a. Mendemonstrasikan cara mencari bahan ajar yang relevan relevan di internet 

b. Meminta mahasiswa membuat d a f k  pertanyaan setelah membaca suatu materi 

pembelajaran yang diberikan 

c. Mengacak mahasiswa untuk menjelaskan suatu fenomena, konsep, prinsip, dan 

sebagainya 

d. Meminta mahasiswa membuat daftar pertanyaan ketika kelompok lain 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

e. Memeriksa catatan mahasiswa dengan meminta bantuan asisten mahasiswa. 

f. Memberi waktu kepada mahasiswa untuk membuat kesimpulan tertulis 

g. Menjelaskan kepada mahasiswa pentingnya kunci jawaban pada tugas dalam bahan 

ajar berbasis ICT. 

h. Meminta mhs mengerjakan tugas secara berkelompok di luar kelas 

D. Keterampilan Hidup Mahasiswa SikIus Kedua 

Pada siklus pertama sudah dilakukan penelitian terhadap empat elemen life skills 

mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar yang diperoleh pada 

kenyataamya masih ada beberapa elemen yang beluln dimiliki mahasiswa dengan 

baik. Hal ini terjadi karena beberapa kendala dan permasalahan. Untuk meningkatkan 

life skills dan hasil belajar mahasiswa maka dilakukan pembelajaran dengan beberapa 

revisi tindakakan pada siklus kedua. Analisis yang sama dilakukan terhadap hasil 

observasi terhadap life skill mahasiswa pada siklus kedua. 



1. Keterampilan Menggali dan Menernukan Informasi 

Keterampilan pertama adalah keterampilan menggali dan menemukan informasi. 

Ada enam macam elemen keterampilan yang diperhatikan pada kegiatan ini. Masil 

observasi keterampilan menggali dan menemukan informasi siklus kedua disajikan 

dalam Gambar 6. 
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Gambar 6. Keterampilan Menggali dan Menemukan Informasi Siklus Kedua 

Pada Gambar 6 terlihat bahwa ada enam macam keterampilan menggali informasi 

yang dilakukan selama empat kali pertemuan. Masing-masing keterampilan memiliki 

persentase yang berbeda-beda. Simbol GI-1 adalah keterampilan membaca materi 

pembelajaran dengan persentase pada pertemuan pertarna, kedua, ketiga, dan keempat 

masing-masing 94 %, 94 %, 94 %, dan 100 % dengan persentase rata-rata adalah 

953%. GI-2 merupakan keterampilan menuliskan hasil diskusi kelompok dengan 

persentase pada masing-masing pertemuan adalah 100% dengan nilai rata-rata 100%. 

GI-3 adalah keterampilan menuliskan hasil diskusi kelas dengan persentase pada 

pertemuan pertama sampai keempat masing-masing 58 %, 89 %, 84 %, dan 84 % 

dengan nilai rata-rata 78,75 %. GI-4 merupakan keterampilan menuliskan jawaban 

instruksi dosen dengan persentasenya pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan 

keempat masing-masing 68 %, 82 %, 89 %, 89 % dengan nilai rata-rata 82%. GI-5 



adalah keterampilan mencatat tugas yang diberikan dosen dengan persentase pada 

setiap pertemuan berturut-turut adalah 44 %, 59 %, 50 %, dan 68 % dengan rata-rata 

hanya 55,25%. Terakhir GI-6 yaitu keterampilan mencatat materi pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. Persentasenya 57%, 71%, 50%, dan 78% dengan persentase 

rata-rata adalah 64 %. 

Jika dibandingkan dengan siklus pertama maka keterampilan mahasiswa pada 

siklus kedua lebih meningkat. Hal ini terlihat dari rata-rata setiap keterampilan secara 

berturut-turut adalah 953%; 100%; 78,75%; 82%; 55,25%; dan 64%. Berdasarkan 

kriteria maka dapat dikemukakan bahwa pada siklus kedua keterampilan membaca 

materi pelajaran dan menuliskan hasil diskusi kelompok, keterampilan menuliskan 

hasil diskusi kelas dan menuliskan jawaban instruksi dosen tergolong banyak sekali. 

Keterampilan mencatat tugas yang diberikan dosen dan mencatat materi pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya tergolong banyak. 

2. Keterampilan Mengolah dan Mengelola Informasi 

Keterampilan kedua adalah keterampilan mengolah dan mengelola informasi. 

Keterampilan ini terdiri dari tiga elemen. Hasil observasi keterampilan mengolah dan 

mengelola infonnasi siklus kedua disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Keterampilan Mengolah dan Mengelola Informasi Siklus Kedua 

5 1 



Pada Gambar 7 dapat diperhatikan bahwa ada tiga macam keterampilan mengolah 

informasi yang dilakukan selama empat kali pertemuan. Masing-masing keterarnpilan 

mengolah dan mengelola informasi ini memiliki persentase yang bervariasi. Simbol 

01-1 adalah keterampilan mengakses bahan ajar utama dengan persentase pada 

pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut adalah 56 %, 59 %, 84 

%, dan 56 % dengan persentase rata-rata adalah 63,75 %. 01-2 yaitu keterampilan 

mengakses sumber belajar tambahan dengan persentase masing-masing 28 %, 71 %, 

58 %, dan 46 % dengan persentase rata-rata 50,75 %. 01-3 merupakan keterampilan 

menyimpulkan materi pembelajaran dengan persentase masing-masing 18 %, 29 %, I 1 

%, dan 39 % dengan persentase rata-rata adalah 24,25 %. Dari ketiga elemen 

keterampilan mengolah dan mengelola informasi masih ada satu keterampilan yang 

tergolong sedikit yaitu keterampilan menyimpulkan materi pembelajaran dengan rata- 

rata 24,25%. Dua elemen keterampilan lainnya yaitu mengakses sumber belajar utama 

dan mengakses sumber belajar tambahan sudah tergolong banyak dengan rata-rata 

masing-masing 63,75% dan 50,75%. Persentase elemen keterampilan mengolah dan 

mengelola informasi pada siklus kedua mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

siklus pertama. 

3. Keterampilan Berkomunikasi 

Keterampilan ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Sesuai dengan siklus 

pertama, keterampilan ini terdiri dari enam macam elemen. Hasil observasi elemen 

keterampilan berkomunikasi pada siklus kedua dapat diperhatikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Keterampilan Berkomunikasi Siklus Kedua 

Pada Garnbar 8 dapat diperhatikan bahwa ada enam elemen keterampilan 

berkomunikasi yang dilakukan selama empat kali pertemuan. Simbol KM-1 

merupakan keterampilan merespon pertanyaan dosen pada kegiatan pendahuluan 

dengan persentase pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara bertutut 

turut adalah 28 %, 24 %, 24 %, dan 24 % dengan persentase rata-rata adalah 25%. 

KM-2 adalah keterampilan menggambarkan instrumen dengan persentase masing- 

masing 34 %, 42 %, 68 %, dan 68 % dengan persentase rata-rata adalah 53 %. KM-3 

adalah keterampilan merespon pertanyaan dosen pada kegiatan inti dengan persentase 

secara berturut-turut adalah 61 %, 71 %, 72 %, dan 56% dengan persentase rata-rata 

adalah 65 %. KM-4 yaitu keterampilan menjelaskan pemakaian instrumen dengan 

persentase masing-masing 34 %, 48 %, 56 %, dan 56 % dengan persentase rata-rata 

adalah 48,5 %. KM-5 adalah keterampilan menjelaskan pada teman sekelompok 

dengan persentase berturut-turut adalah 56 %, 52 %, 44 %, dan 56 % dengan 

persentase rata-rata 52%. Terakhir KM-6 adalah keterampilan merespon pertanyaan 

kelompok lain dengan persentase masing-masing 44 %, 59 %, 68 %, dan 78 % dengan 

persentase rata-rata adalah 62,25%. Dari enam elemen keterampilan berkomunikasi 



masih ada satu keterampilan yang tergolong sedikit sekali yaitu keterampilan 

merespon pertanyaan dosen pada kegiatan pendahuluan dengan rata-rata 25 %. 

Keterarnpilan menjelaskan pemakaian instrumen tergolong sedikit dengan rata-rata 

48,5%. Empat keterampilan lainnya yaitu menggambarkan instrumen, merespon 

pertanyaan dosen pada kegiatan inti, menjelaskan pada teman sekelompok dan 

merespon pertanyaan kelompok lain sudah tergolong banyak masing-masing dengan 

persentase rata-rata 53 %, 65 %, 52%, dan 62,25 %. Hasil ini menunjukkan adanya 

peningkatan persentase elemen keterampilan berkomunikasi pada siklus kedua. 

4. Keterampilan Bekerjasama 

Keterampilan keempat yaitu keterampilan bekerjasama. Keterampilan ini terdiri 

dari empat macam elemen keterampilan. Hasil observasi elemen keterarnpilan 

bekerjasarna pada siklus kedua dapat diperhatikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Keterampilan Bekerjasama Siklus Kedua 

Pada Gambar 9 dapat diperhatikan bahwa ada empat elemen keterampilan 

bekerjasama yang dilakukan selama empat kali pertemuan. Simbol KS-I merupakan 

keterampilan mendengarkan penjelasan dosen pada kegiatan pendahuluan dengan 

persentase pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing loo%, 



100 %, 89 %, dan 96 % dengan persentase rata-rata 96,25%. KS-2 yaitu keterampilan 

mendengarkan penyajian dosen pada kegiatan inti dengan persentase berturut-turut 100 

%, 100 %, 89 %, dan 96 % yang persentase rata-rata adalah 96,25 %. KS-3 adalah 

keterampilan bertanya pada teman sekelompok dengan persentase masing-masing 56 

%, 48 %, 46 %, dan 50 % dengan persentase rata-rata 50%. Terakhir adalah KS-4 yaitu 

keterampilan bertanya pada kelompok lain dengan persentase berturut-turut adalah 56 

%, 71 %, 68 %, dan 78 % dengan persentase rata-rata 68,25 %. 

Berdasarkan hasil tersebut maka satu dari empat elemen keterampilan kerjasama 

tergolong sedikit, satu tergolong banyak dan dua lagi tergolong banyak sekali. Elemen 

keterampilan hidup keterampilan yang tergolong sedikit yaitu keterampilan bertanya 

pada teman sekelompok dengan rata-rata 50%. Elemen keterampilan yang tergolong 

banyak yaitu keterampilan bertanya pada kelompok lain dengan rata-rata 68,25 %. 

Elemen keterampilan yang tergolong banyak sekali yaitu keterampilan mendengarkan 

penjelasan dosen pada kegiatan pendahuluan dan mendengarkan penyajian dosen pada 

kegiatan inti dengan rata-rata sama yaitu 96,25%. 

E. Hasil Belajar Mahasiswa Siklus Kedua 

Dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa dilakukan beberapa revisi tindakan 

pada siklus kedua. Setelah memberikan perlakuan dengan beberapa revisi tindakan 

pada akhir siklus kedua dilaksanakan ujian akhir semester (UAS). Hasil belajar pada 

siklus kedua dilihat melalui hasil UAS. Analisis deskriptif hasil belajar mahasiswa 

pada siklus kedua diperlihatkan pada Tabel 5 

Tabel 5. Nilai Parameter Statistik Deksriptif Siklus Kedua 

Nilai 
74.7632 
3.45065 

No 
1 
2 

Parameter Statistik Deskriptif 
Mean 
Std. Error of Mean 



Dari analisis statistik deskriptif hasil belajar siklus kedua dapat dijelaskan bahwa 

hasil belajar 19 orang mahasiswa pada mata kuliah alat-alat ukur listrik bervariasi dari 

37,5 sampai 100,O dengan jangkauan 62,5. Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa 

adalah 74,76. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata hasil belajar mahasiswa 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 

sudah berada pada kategori baik. 

Dengan analisis data hasil belajar menggunakan software SPP juga dapat 

Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Kurtosis 
Std. Error of Kurtosis 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
Percentiles 25 

50 
75 

diselidiki distribusi frekuensi hasil belajar mahasiswa. Distribusi frekuensi hasil belajar 

72.9000(a) 
72.50 

15.041 03 
226.232 

.905 
1.014 
62.50 
37.50 

100.00 
1420.50 

68.6250(b) 
72.9000 
84.1667 

mahasiswa pada siklus kedua dapat diperhatikan pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus Kedua 



Berdasarkan Gambar 10 dapat dijelaskan bahwa hasil belajar mahasiswa pada 

siklus lebih banyak yang berada pada kategori sedang ke atas daripada sedang 

kebawah. Hasil belajar mahasiswa yang berada pada ketegori kuartil satu kebawah 

hanya 5,s %, sedangkan pada kuartil tiga adalah 36,84 %. Umumnya hasil belajar 

mahasiswa berada pada daerah nilai rata-rata sekitar 74,8. 

F. Peningkatan Life Skills Mahasiswa Siklus Kedua 

Peningkatan keterampilan hidup dan hasil belajar mahasiswa telah dilakukan 

melalui dua siklus. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan 

yang cukup bagus dari siklus pertama ke siklus kedua pada setiap elemen keterampilan 

hidup dan hasil belajar. Peningkatan ini dijelaskan melalui perbedaan dan 

perbandingan antara hasil kegiatan siklus pertama dengan siklus kedua. 

Peningkatan keterarnpilan hidup mahasiswa yang dilakukan pada penelitian ini 

ada empat macam dan diperoleh hasilnya untuk dua siklus. Pada siklus pertama 

hasilnya masih tergolong baik sehingga dilakukan peningkatan pada siklus kedua. 

Berikut ini adalah perbandingan dan perbedaan hasil peningkatan keterampilan antara 

siklus pertama dengan siklus kedua. 

1. Keterampilan Menggali dan Menemukan Informasi 

Peningkatan life skills mahasiswa yang pertama pada penelitian ini adalah 

keterampilan menggali dan menemukan informasi. Perbedaan hasil peningkatan 

keterampilan ini antara siklus pertama dengan siklus kedua sangat jauh berbeda. Hal 

ini dapat diperhatikan pada Gambar 1 1. 
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Gambar 1 I .  Perbedaan Keterampilan Menggali dan Menemukan Informasi 
Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

Pada Gambar 11  dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan elemen 

keterampilan hidup mahasiswa dalam menggali dan mengolah informasi setelah 

adanya revisi tindakan. Keterampilan membaca materi pembelajaran meningkat dari 

86% menjadi 98%. Keterampilan menuliskan hasil diskusi kelompok meningkat dari 

98% menjadi menjadi 100%. Keterampilan menuliskan hasil diskusi kelas meningkat 

dari 58% menjadi 78%. Keterampilan menuliskan jawaban instruksi dosen meningkat 

dari 70% menjadi 82%. Keterampilan mencatat tugas yang diberikan dosen meningkat 

dari 24% menjadi 56%. Keterampilan mencatat materi pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya meningkat dari 20% menjadi 64%. Dari enam elemen menggali dan 

menemukan informasi ada tiga elemen yang telah berada pada kategori banyak sekali 

yaitu membaca materi pembelajaran, menuliskan hasil diskusi, dan menuliskan 

jawaban instruksi dosen. Sementara itu, tiga elemen menggali dan menemukan 

informasi lainnya berada pada kategori banyak yaitu: menuliskan hasil diskusi kelas, 

mencatat tugas yang diberikan dosen, dan mencatat materi pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 



2. Keterampilan Mengolah dan Mengelola Informasi 

Peningkatan keterampilan hidup mahasiswa yang kedua pada penelitian ini 

adalah keterampilan mengolah dan mengelola informasi. Perbedaan hasil peningkatan 

keterampilan ini antara siklus pertama dengan siklus kedua tidak terlalu jauh berbeda. 

Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 12. 

1 2 3 
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Gambar 12. Perbedaan Keterampilan Mengolah dan Mengelola Informasi 
Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

Pada Gambar 12 dapat dijelaskan bahwa perbaikan tindakan pada siklus kedua 

dapat meningkatkan persentase elemen mengolah dan mengelola informasi namun 

belum begitu berarti untuk mencapai kriteria banyak dan banyak sekali. Keterampilan 

mengakses bahan ajar utama meningkat dari 51% menjadi 64%. Keterampilan 

mengakses sumber belajar tambahan meningkat dari 28% menjadi 50%. Keterampilan 

menyimpulkan materi pembelajaran meningkat dari 18% menjadi 25%. Elemen 

keterampilan mengakses bahan ajar utama telah berada pada kategori banyak. 

Sementara itu elemen keterampilan mengakses sumber belajar tambahan dan 

menyimpulkan materi pembelajaran masih berada pada kategori sedikit. 



3. Keterampilan Berkomunikasi 

Peningkatan keterarnpilan hidup mahasiswa yang ketiga pada penelitian ini adalah 

keterampilan berkomunikasi. Perbedaan hasil peningkatan keterarnpilan ini antara 

siklus pertama dengan siklus kedua tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini dapat 

diperhatikan pada Gambar 1 3. 
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Gambar 13. Perbedaan Keterampilan Berkomunikasi Antara 
Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

Dari Gambar 13 dapat dikemukakan bahwa elemen keterampilan berkomunikasi 

terjadi peningkatan pada setiap elemen kecuali pada merespon pertanyaan dosen pada 

kegiatan pendahuluan. Keterampilan merespon pertanyaan dosen pada kegiatan 

pendahuluan turun dari 32% menjadi 24%. Keterampilan menggambarkan instrumen 

meningkat dari 22% menjadi 52%. Keterampilan merespon pertanyaan dosen pada 

kegiatan inti meningkat dari 30% menjadi 66%. Keterampilan menjelaskan pemakaian 

instrumen meningkat dari 24% menjadi 48%. Keterampilan menjelaskan pada teman 

sekelompok meningkat dari 42% menjadi 52%. Keterampilan merespon pertanyaan 

kelompok lain meningkat dari 30% menjadi 62%. Ada empat keterampilan 

berkomunikasi yang telah berada pada kategori banyak yaitu: menggambarkan 

instrumen, merespon pertanyaan dosen pada kegiatan inti, menjelaskan kepada teman 



sekelompok, dan merespon pertanyaan kelompok lain. Sementara dua elemen 

keterampilan lainnya masih berada pada kategori sedikit yaitu: merespon pertanyaan 

dosen pada kegiatan pendahuluan dan menjelaskan pemakaian instrumen. 

4. Keterampilan Bekerjasama 

Peningkatan keterampilan hidup mahasiswa yang keempat pada penelitian ini 

adalah keterampilan beke rjasama. Perbedaan hasil peningkatan keterampilan ini antara 

siklus pertama dengan siklus kedua juga tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini dapat 

diperhatikan pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Perbedaan Keterampilan Bekerjasama Antara 
Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

Berdasarkan Gambar 14 dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan pada 

setiap elemen keterampilan bekerjasama. Keterampilan mendengarkan penjelasan 

dosen pada kegiatan pendahuluan meningkat dari 94% menjadi 96%. Keterampilan 

mendengarkan penyajian dosen pada kegiatan inti meningkat dari 82% menjadi 96%. 

Keterampilan bertanya pada teman sekelompok meningkat dari 36% menjadi 49%. 

Keterampilan bertanya pada kelompok lain meningkat dari 38% menjadi 68%. Dua 

elemen keterampilan bekerjasama telah berada pada kategori sangat banyak yaitu 

mendengarkan penjelasan dosen pada kegiatan pendahuluan, mendengarkan penyajian 



dosen pada kegiatan inti. Satu elemen keterampilan bekerjasama berada pada kategori 

banyak yaitu bertanya kepada kelompok lain. Satu elemen lainnya masih berada pada 

kategori sedikit yaitu bertanya kepada teman sekelompok. 

Meskipun pada siklus kedua telah dilakukan beberapa revisi tindakan dalam 

implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT, 

namun masih terdapat beberapa indikator elemen keterampilan hidup yang bereda pada 

kategori sedikit dan sedikit sekali. Pada elemen keterampilan mengolah dan mengelola 

informasi, keterampilan mengakses sumber belajar tambahan dan menyimpulkan 

materi pembelajaran masih berada pada kategori sedikit. Pada keterampilan 

berkomunikasi, dua indikator elemen keterampilan berkomunikasi masih berada pada 

kategori sedikit yaitu: keterampilan merespon pertanyaan dosen pada kegiatan 

pendahuluan dan keterampilan menjelaskan pemakaian instrumen. Sementara itu pada 

elemen keterampilan bekerjasama, satu indikator masih berada pada kategori sedikit 

yaitu keterampilan bertanya kepada teman sekelompok. 

Dalam mengoptimalkan persentase indikator elemen keterampilan mengolah dan 

mengelola informasi, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerjasama 

perlu dipikirkan beberapa alternatif tindakan. Pertama, dalarn proses pembelajaran 

mahasiswa perlu dibiasakan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Mereka 

perlu memiliki keterampilan dalam mengakses sumber belajar di internet. Disamping 

itu, mereka juga memiliki keterampilan dalam menseleksi sumber belajar yang dengan 

kompetensi dan materi pembelajaran. Dengan dasar ini, pemberian balikan terhadap 

sumber belajar yang ditemukan perlu dilakukan. Kedua, pembelajaran yang 

dilaksanakan perlu mendorong motivasi dan kemampuan mahasiswa dalam 

mengungkapkan idenya. Dengan cara ini mahasiswa dibiasakan untuk terlibat secara 



aktif baik dalam kegiatan diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan 

menyimpulkan materi pembelajaran. Karena itu, penerapan kiat-kiat memotivasi 

mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran perlu 

dipikirkan dan dilakukan. 

G. Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Siklus Kedua 

Pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah siklus pertama dan siklus kedua. 

Hasil belajar mahasiswa pada kedua siklus dianalis untuk menentukan parameter 

statistik deskriptifnya meliputi nilai minimum, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan 

standar deviasi. Nilai parameter statistik deskripstif hasil belajar mahasiswa pada 

kedua siklus dapat diperhatikan pada Gambar 15. 

1 2 3 4 
Parameter Statistik Hasil Belajar 

Garnbar 15. Nilai Parameter Statistik Deskriptif Hasil Belajar 

Bertitik tolak pada Gambar 15 dapat dikemukan bahwa terjadinya peningkatan 

hasil belajar mahasiswa dilihat dari nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai 

maksimum. Standar deviasi dari kedua hasil belajar tidak jauh berbeda. Nilai minimum 

mahasiswa meningkat dari 12,5 menjadi 373. Nilai rata-rata mahasiswa meningkat 

dari 59,32 menjadi 74,76. Pada siklus kedua nilai rata-rata mahasiswa telah berada 

pada kategori baik. Nilai maksimum mahasiswa meningkat dari 82,5 n~enjadi 100,O. 

Standar deviasi pada siklus pertama adalah 16,52 sedangkan pada siklus kedua 15,04. 
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Berdasarkan analisis data hasil belajar yang telah dilakukan untuk siklus pertama 

dan siklus kedua perlu diselidiki keberartian revisi tindakan yang dilakukan pada 

siklus kedua. Sebelum menguji keberartian revisi tindakan dilakukan dulu uji 

normalitas terhadap hasil belajar pada siklus pertama dan siklus kedua. Hasil uji 

normalitas hasil belajar mahasiswa pada siklus pertama ditampilkan pada Gambar 16. 

Gambar 16. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Siklus Pertama 

Berdasarkan Gambar 16 didapatkan nilai P-value untuk hasil belajar adalah 

0,159. Nilai P-value ini lebih besar dari nilai a= 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

data hasil belajar mahasiswa pada siklus pertama terdistribusi normal. 

Setelah dilakukan beberapa perbaikan pada siklus kedua terjadi peningkatan hasil 

belajar yang cukup tinggi. Hasil belajar pada siklus kedua dilihat dari nilai UAS 

mahasiswa. Uji normalitas hasil belajar mahasiswa pada siklus juga dilakukan. Hasil 

uji normalitas hasil belajar mahasiswa siklus kedua diperlihatkan pada Gambar 17. 



Garnbar 17. Hasil Uji Nomalitas Hasil Belajar Mahasiswa Siklus Kedua 

Melalui Gambar 17 diketahui bahwa nilai P-value dari hasil belajar mahasiswa 

adalah 0,382. Nilai P-value ini lebih besar dari nilai a=0,05. Berdasarkan data ini dapat 

dikemukakan bahwa hasil belajar mahasiswa pada siklus kedua terdistribusi normal. 

Melalui uji normalitas dapat diketahui bahwa hasil belajar mahasiswa baik pada 

siklus pertama maupun siklus kedua terdiribusi normal. Jumlah mahasiswa, nilai rata- 

rata, dan standar deviasi hasil belajar mahasiswa pada siklus pertama masing-masing 

19; 59,32; dan 16,52. Disisi lain jumlah mahasiswa, nilai rata-rata, dan standar deviasi 

hasil belajar mahasiswa pada siklus kedua masing-masing 19; 74,76; dan 15,04. 

Melalui data statistik deskriptif hasil belajar mahasiswa pada siklus pertama dan siklus 

kedua didapatkan nilai koefisien korelasi antara hasil belajar siklus kedua dengan 

siklus pertarna adalah 0,404. 

Pengaruh perbaikan beberapa tindakan pada siklus kedua dapat ditentukan 

menggunakan uji perbanding dua rata-rata berkorelasi. Nilai th didapat dengan 

menggunakan persamaan 4 



th = 3,899 

Dengan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata berkorelasi diperoleh nilai 

th=3,89. Untuk jurnlah siswa 19 orang, derajat kebebasan 36 dan taraf nyata 0,05 

didapatkan harga tt0,95;36)=1,68. Dari uji t-tes berkorelasi didapatkan hasil th>t,. Dari 

analisis ini dapat disimpulkan bahwa revisi tindakan yang dilakukan pada siklus kedua 

dalam implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan berbasis ICT 

memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil belajar mahasiswa. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT 

pada mata kuliah alat-alat ukur listrik dapat meningkatkan elemen keterampilan 

hidup mahasiswa dalam menggali dan menemukan informasi, mengolah dan 

mengelola inforrnasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan persentase rata-rata 

pada siklus kedua secara berturut-turut adalah 78,9; 45.6; 50,4; dan 77,l. 

2. Implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar berbasis ICT 

pada mata kuliah alat-alat ukur listrik dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dengan nilai rata-rata pada siklus pertama dan siklus kedua masing-masing 59,32 

dan 74,76. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dosen yang membina mata kuliah alat-alat ukur listrik dapat menerapkan, 

memodifikasi, dan mengembangkan implementasi model pembelajaran TTW 

menggunakan bahan ajar berbasis ICT untuk meningkatkan aspek keterampilan 

hidup dan hasil belajar mahasiswa fisika. 



2. Mahasiswa jurusan fisika yang mengambil mata kuliah alat-alat ukur listrik dapat 

mengoptimalkan penggunaan bahan bahan ajar berbasis ICT dalam model 

pembelajaran TTW untuk meningkatkan life skill dan hasil belajar. 

3. Peneliti lain untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini untuk pengembangan 

penelitian pendidikan yang mengarah pada penerapan model-model pembelajaran 

menggunakan bahan ajar berbasis ICT. 

4. Program PGMIPABI sebagai sumber informasi dan acuan dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program terutama kegiatan 

penelitian tindakan kelas. 

5.  Jurusan Fisika sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan 

dengan peningkatan keterampilan hidup dan hasil belajar mahasiswa. 
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Gambar L 1.  Tampilan Menu Home 
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Gambar L3. Tampilan Menu Hundout 1 

Gambar L4. Tampilan Menu Leurriing Aduterial Dalam flandouf 
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Gambar L5. Tampilan Menu Task dalam Handotlt 

Gambar L6. Tampilan Menu Downloaddalam Bentuk PDF 
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Lam piran 2. Sampel Lembar Observasi Life Skill 
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*3 Mencatat materi 
pembelajaran 
untuk pertemuan 
berikutnya 

*:* Mengakses bahan 
ajar utama 

*:* Mengakses 
sumber belajar 
tambahan 

*:* Menyimpulkan 
materi 
pembelajaran 

*:* Merespon 
pertanyaan dosen 
pada kegiatan 
pendahuluan 

*:* Menggambarkan 
instrumen 

Q Merespon 
pertanyaan dosen 
pada kegiatan inti 

*:* Menjelaskan 
pemakaian 
instrumen 

Frekuensi 



Padang,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Keterampilan 
bekerjasama 

Observer 

6 Menjelaskan 
kepada teman 
sekelom pok 

*:* Merespon 
pertanyaan 
kelompok lain 

*:* Mendengarkan 
penjelasan dosen 
pada kegiatan 
pendahuluan 

*:* Mendengarkan 
penyajian dosen 
pada kegiatan 
inti 

*:* Bertanya kepada 
teman 
sekelompok 

*:* Bertanya kepada 
kelompok lain 



! Lam piran 3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

Gambar L7. Dosen Menyajikan Materi Esensial Secara Singkat 

- 
. . ;t.-l.g r 

Gambar L8. Mahasiswa Membaca dan Memikirkan Bahan Ajar 
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Gambar L9. Mahasiswa Suatu Kelompok Berbicara Dalam Kegiatan Diskusi 

Gambar LIO. Mahasiswa Kelompok Lain Berbicara Dalam Kegiatan Diskusi 



Gambar L1 1 .  Mahasiswa Berbicara Pada Kegiatan Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 

Gambar L12. Mahasiswa Menuliskan Hasii Presentasi Kerja Kelompok 



Gambar L 13. Mahasiswa Menuliskan Kesimpulan Materi Pembelajaran 

Gambar L 14. Dosen Memberikan Evaluasi Singkat 



Lampiran 4. Nilai Hasil UTS dan UAS Mahasiswa 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Nama 

ATIKA ULYA AKMAL 

HASANATUN MA MUROH 

FANNY RAHMATINA RAHIM 

DILLA OKTANTIA 

HESTI NUR AISYAH 

FENDRO ZIBETRA 

AHMAD FITRA RITONGA 

WlDYA FlBRlANTl 

DEA STIVANI SUHERMAN 

RAHMAT HIDAYAT 

FANNl FETRIASYA 

NOVA DESRITA 

ARNOVELLA 

TRISHA GUSTlYA 

LISA VEBRIANI 

FAMIA YUDANTI 

ELMA RAFIKA 

JULITA KARTINI 

RAHMAH EVITA PUTRI 

RIFKA NOVlA SARI 

Nilai 

UTS 

52,5 

4 5 

82,5 

64,5 

72,5 

58 

62,5 

63 

57,5 

72,5 

12,5 

67,5 

5 3 

82,5 

0 

65,5 

62,5 

4 8 

3 5 

70 

Akhir 

U AS 

92,5 

77,5 

90 

67,5 

85 

73 

72,5 

80 

73 

80 

373 

1 00 

573 

72 

0 

72,5 

973 

60 

60 

72,5 



Lampiran 5. Analisis Uji Perbandingan Rata-Rata Berkorelasi 

Diketahui : 

- 
XI = 59,316 

= 74,763 

s12 = 272,784 

~2~ = 226,232 

nl = nz = 19 

r = 0,404 

Pada taraf nyata a=0,05 dan dk=36 dari tabel terdistribusi t diperoleh q0,95;36)=l,68. Karena 

thitu,,=3,899 dapat dilihat bahwa th>tt. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan 

beberapa tindakan dalam implementasi model pembelajaran TTW menggunakan bahan ajar 

berbasis ICT memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah alat-alat ukur listrik. 
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