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RINGKASAN (SUMMARY) 

Yufrizal A, (2011). Penera pan Model Pem belajaran Think-Pair-Share untuk 
meningkatkan Hasil Belaja Mahasiswa Pada Matakuliah 
Teknik Produ ksi Pemesinan. 

Berdasarkan pengamatan pada semester sebelumnya, ternyata ha i l  belajar 
mahasiswa pada matakuliah Teknik Produksi Pemesinan, menunjukan hasil yang 
kurang memuaskan dan dalam proses pembelajaran sebahagian besar mahasiswa 
kurang kemauan (motivasi) dan kurang kosentrasi dalam mengikuti perkuliahan. 
Fenomena tersebut diduga berkaitan dengan desain dan strategi (model) 
pem belajaran yang diterapakan dosen. 

Think-Pair-Share (TPS) adalah suatu strategi pembelajaran yang tumbuh 
dari penelitian pembelajaran kooperatif dan salah satu strategi (model) 
pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa (Student Centred Approach) 
sedangkan peran dosen adalah sebagai manajer dan fasilitator. Pembelajaran 
kooperatif TPS, mengandung pengertian bekerjasama dalam mencapai tujuan 
dengan prinsip ketergantungan yang positif (positive interdependence), tanggung 
jawab (individual accountability), interaksi tatap muka (face to face Promotion), 
partisipasi komunikasi (participation commonication), dan belajar siswa aktif 
(student active learning). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah 
dengan menerapakan strategilmodel pembelajaran Think-Pair-Share dapat 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action research). 
Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin FT UNP 
Padang yang mengambil matakuliah Teknik Produksi Pemesinan pada semester 
Juli- Desember 20 1 1, sebanyak 16 orang, satu kelas (seksi). Prosedur yang 
ditempuh dalam tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus, dimana pada setiap 
silklus dilakukan langkah-langkah atau tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari mengumpulkan 
nilai tes/kuis yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran dan dilekngkapi 
dengan hasil observasi. Sebagai tolak ukur keberhasilan adalah apabila hasil 
belajar mahasiswa pada setiap pokok bahasan teknik produksi pemesinan 
meningkat yaitu, mahasiswa yang memperoleh nilai B dan A atau (nilai 66 
keatas), jumlahnya 80 % dari jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. 

Hasil dari tindakdpenelitian menunjukan adanya keterlibatan yang cukup 
optimal dari mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan data yang diperoleh dari 
hasil kuisltes pada setiap akhir pembelajaran pada SIKLUS I, cukup banyak 
mahasiswa yang memperoleh nilai B atau (66 s/d 80), bahkan ada yang 
memperoleh nilai A atau skor 81 ke atas. nilai minimum 40, nilai maksimum 81, 
dengan nilai rata-rata 63,7 dan yang memperoleh nilai A, I orang (6,25%), Nilai B 
7 orang (43,75%), nilai C 4 orang (25%), nilai D 3 orang (18,75%) dan nilai E 1 
orang (6,25%). Jumlah mahasiswa yang mencapai nilai A dan B (50%). Pada 
SIKLUS 11, nilai minimum 54 dan nilai maksimum 85, nilai rata-rata 70,3 dengan 
rincian yang memperoleh nilai A 2 orang (12,5 % ), nilai B 9 orang (56,25%), 
nilai C 3 orang (18,75%), nilai D 2 orang (12,5%), dan nilai E tidak ada  



Dengandemikian jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A dan nilai B (68,75). 
Pada SIKLUS 111, nilai minimum 60 dan nilai maksimum 86, rata-rata 74,6, yang 
memperoleh nilai A 4 orang (25%), nilai B 9 orang (56,25%, nilai C 3 orang 
(18,75%), dan nilai D dan E tidak ada. Dengan demikian jumlah mahasiswa yang 
memperoleh nilai A dan B mencapai 81,25 %. 

Simpulan yang dapat diambil setelah melakukan tindakadpenelitian 
adalah penerapan model pembelajaran Think-Pair-Share dapat meningkat hasil 
belajar mahasiswa dalam matakuliah Teknik Produksi Pemesinan. Bagi para 
dosen yang membina matakuliah disarankan untuk mencoba menerapkan model 
pembelajaran Think-Pair-Share. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ada dua perspektif dalam memaknai pendidikan, yaitu pendidikan 

individual dan kolektif. Dalam perpektif individual, pendidikan merupakan 

upaya untuk meningkatkan kualitas potensi yang dimiliki seseorang. Dalam 

perspektif kolektif ialah pembangunan nasional dibidang pendidikan, yang 

merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalarn mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makrnur, sebagaimana dijelaskan dalam uu no 20 tahun 2003 tentang 

sistim pendidikan nsional. Maka, tegaknya pendidikan akan berdampak 

positif bagi kehidupan bangsa dan dengan demikian upaya peningkatan mutu 

pendidikan sudah seharusnya menjadi fokus pembangunan negeri ini. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah 

dengan menggunakan pembelajaran aktif. Dimana siswa atau mahasiswa 

melakukan sebagian besar pekejaan dengan menggunakan otak untuk 

mempelajari berbagai masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. 

Belajar merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung dan menarik 

hati dalam belajar. Dalam belajar aktif yang paling penting mahasiswa 

memecakan masalah sendiri, menemukan contoh-contoh, mencoba 

keterampilan dan melaksanakan tugas tergantung pada pengetahuan yang 

mereka miliki atau yang akan dicapai (Melvin Siberman, 2001 :9). 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guguldosen dan siswa/mahasiswa dalam situasi pendidikan. OIeh 

karena itu, guddosen dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan, dan 

sikap terbuka disamping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang 

lebih aktif. Seorang guddosen hams peka terhadap kondisi dan keadaan 

siswa. Karena setiap siswa~mahasiswa memiliki daya serap, kondisi dan 

minat yang berbeda. Dalam pembelajaran dosen hams pintar memilih model 

atau metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan belajar 



mengajar sesuai materi yang ada. Pemilihan strategilmodel pembelajaran 

yang tepat pada hakikatnya adalah merupakan salah satu upaya untuk 

mengoptimalkan perolehan hasil belajar mahasiswa. Demikian pula dari 

mahasiswa dituntut adanya semangat dan dorongan (motivasi) untuk belajar. 

Berdasarkan studi awal atau pengamatan yang dilakukan di dalam kelas 

teori di Labor Teknologi Produksi Pemesinan, Jurusan Teknik Mesin FT- 

UNP Padang, pada kegiatan pembelajaran Teknik Produksi Pemesinan, 

terlihat mahasiswa kurang memperhatikan penjelasan dosen disetiap 

pembelajaran. Kurang mempunyai kemauan dalam mengikuti perkuliahan. 

Kosentrasi kurang fokus dalam pembelajafan. Hasil belajar sebahagian besar 

mahasiswa yang kurang optimal (banyak yang mendapat dibawah nilai CBL) 

dan dosen dalam proses pembelajaran lebih dominan menggunakan strategi 

pembelajaran dengan metode ceramah, dimana mahasiswa dirninta 

mendengarkan meteri pembelajaran yang disampaikan dosen dalam bentuk 

ceramah sampai akhir pembelajaran dan sekali-sekali diselingi dengan tanya 

jawab. Penelitian yang telah dilakukan cukup lama oleh Adikusumo (1989), 

mengatakan bahwa guruldosen yang mengajar dengan menggunakan metode 

ceramah menyebabkan siswafmahasiswa merasa bosan. Hal yang menarik 

lagi adalah penelitian tindakan yang dilakukan Anwar dkk (2001), juga 

menunjukan bahwa siswa tidak kreatif dalam belajar karena guru pada 

umumnya hanya menggunakan metoda ceramah saja. Dari kedua hasil 

penelitian tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa penggunaan metode 

ceramah dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan siswa/mahasiswa 

menjadi bosan dan tidak kreatif. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan 

bahwa mahasiswa Jurusan Teknik Mesin FT-UNP Padang juga mengalami 

kebosanan atau kurang motivasi dan tidak kreatif dalam menerima materi 

pembelajaran Teori Teknik Produksi Pemesinan disebabkan oleh metoda atau 

modellstrategi pembelajaran yang digunakan dosen. 

Metode ceramah sebagai salah satu metode mengajar memang akan 

tetap diperlukan, namun para ahli telah mencatat beberapa kelemahan dari 

metode ini kalau dilakukan secara terus menerus. Frazee dan Rudnitski 

(1 995) menyatakan bahwa dengan metode ceramah mahasiswa hanya sebagai 



penerima informasi yang pasif, oleh karena itu mereka tidak bisa 

mengembangkan daya kreasi dan daya fikirnya secara maksimal. Hal ini akan 

berakibat lebih lanjut kepada munculnya sikap-sikap negatif terhadap mata 

kuliah tersebut, dimana belajar bukanlah suatu kegiatan yang menyenangkan 

bagi mahasiswa melainkan membosankan. Kalau ha1 ini terjadi jelas akan 

merugikan tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga institusi dan seluruh stake 

holder. 

Berdasarkan wawancara informal dengan beberapa orang dosen, 

sebenar-nya mereka menyadari bahwa mengajar dengan metode ceramah saja 

akan membosankan bagi mahasiswa dan tujuan pembelajaran juga tidak dapat 

tercapai secara optimal. Namun mereka tetap menggunakan metode ceramah 

karena merasa ha1 inilah yang paling mereka kuasai dan cukup mudah dalam 

pelaksanaannya. 

Think-Pair-Share (TPS) adalah suatu strategilmodel pembelajaran yang 

berorientasi pada mahasiswa (Student Centered Approach). Tumbuh dari 

penelitian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif TPS 

mengandung pengertian bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dan 

memungkinkan para mahasiswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar 

mereka dan belajar anggota lainnya dalam satu kelompok, baik secara 

individu maupun kelompok. Sedangkan peranan dosen adalah sebagai 

manajer dan fasilitator dalarn pembelajaran. Prinsip pembelajaran kooperatif 

dari TPS ini adalah: ketergantungan yang positif (positive interdependence), 

tanggung jawab (individual accountability), interaksi tatap muka (face to face 

promotion interaction), partisipasi komunikasi (participation comunication), 

belajar siswa aktif (student active learning). 

Berdasarkan ha1 yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk 

menggadakan penelitian terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif 

think-pair-share terutama dalam kaitaannya dengan proses pembelajaran pada 

mata kuliah Teknik Produksi Pemesinan di Jurusan Teknik Mesin FT UNP 

Padang dan usaha yang dilakukan ini diharapkan akan berdampak positif 

terhadap motivasi dan kreatifitas belajar sekaligus mengoptirnalkan hasil 

belajar mahasiswa. 



B. Identifikasi Masalah 

Terdapat pennasalahan nyata, jelas, dan cukup rnendesak untuk segera 

diatasi, masalah tersebut berdasarkan dari pengamatan dan pengalaman 

penulis sebagai dosen dalam mengajar "Teknik Produksi Pemesinan" di 

Jurusan Teknik Mesin FT-UNP Padang, selama empat semester terakhir ini 

yaitu pada semester Juli-Desember 2008, sampai dengan Januari-Juni 2010, 

adalah: nilai rata-rata yang dicapai sebahagian besar mahasiswa, hanya 61 

yaitu pada batas nilai C. Bahkan ada yang nilai D/BL (< 61), sedangkan batas 

minimal untuk nilai B adalah 66 dan batas minimal untuk nilai A adalah 81. 

Sehingga banyak mahasiswa yang hams diberikan pengajaran remedial untuk 

dapat mencapai batas nilai B dan atau A seperti yang telah ditetapkan oleh 

UNP. Di dalam proses Pembelajaran mahasiswa kurang mernperhatikan 

penjelasan dosen pada setiap pembelajaran. Mahasiswa tidak mempunyai 

kemauan dalam mengikuti perkuliaha. Kosentrasi mahasiswa kurang terfokus 

pada pembelajaran. Kurangnya kesadaran mahasiswa dalam pembelajaran 

matakuliah Teknik Produksi Pemesinan. Dosen yang dalam proses 

pembelajaran lebih banyak (dominan) menggunakan metoda ceramah. 

Diperkirakan fenomena tersebut diatas disebabkan disain dan strategi 

pembelajaran kelas yang dilaksanakan dalam perkuliahan Teknik Produksi 

Pemesinan selama ini yaitu, menggunakan model pembelajaran konvensional, 

yang ciri-cirinya lebih banyak berpusat pada dosen dan proses pembelajaran 

yang dilakukan lebih bersifat individual, sehingga kurang mendorong 

kreativitas mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan belajar 

mengajar relatif kecil, ini yang menyebabkan mahasiswa enggan berpikir dan 

cenderung pasif, kurang kreatif sehingga timbul perasaan jenuh dan bosan 

dalam mengikuti perkuliahan Teknik Produksi Pemesinan. Akibat dari sikap 

mahasiswa tersebut, dapat dipastikan hasil belajarnyapun kurang memuaskan, 

dalam arti tidak memenuhi batas lulus yang optimal seperti yang diharapkan. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka, masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Adakah peningkatan 

motivasi belajar, keaktifan belajar, dan hasil belajar mahasiswa dengan 

penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS), pada mata kuliah 

Teknik Produksi Pemesinan di Jurusan Teknik Mesin FT UNP Padang ?" 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan strategi 

Think-Pair-Share, dan mendiskripsikan peningkatkan hasil belajar, motivasi 

belajar dan keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Teknik Produksi 

Pemesinan di Jurusan Teknik Mesin FT-UNP Padang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis maupun 

praktis. Secara teoritis temuan penelitian ini akan memperkaya khasanah 

pengetahuan di bidang strategi pembelajaran dan secara praktis akan 

bennanfaat bagi mahasiswa, dosen, ketua jurusan, dan para peneliti, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa agar lebih termotivasi untuk belajar dan terbentuknya 

sikap kerjasama antar mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah. 

2. Bagi dosen merupakan masukan berharga dalam memilih dan menetapkan 

strategi pembelajaran. 

3. Bagi ketua jurusan merupakan masukan agar menganjurkan bagi dosen- 

dosen dalam pembelajaran mengkombinasikan penggunaan strategi 

pembela-jaran think-pair-share dengan yang lain, sebagai salah satu 

alternatif pilihan. 

4. Bagi para peneliti dapat menjadi referensi untuk mengadakan penelitian 

lanjutan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang lain dalam 

proses pembelajaran Teknik Produksi Pemesinan. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Belajar Mengajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dan 

sekaligus mengembang-kan kemampuan dirinya manusia telah melakukan 

kegiatan belajar sejak dilahirkan. Belajar pada dasamya merupakan 

peristiwa yang bersifat individu-al, yakni peristiwa terjadinya perubahan 

tingkah laku sebagai dampak dari pengalaman individu. 

Menurut Soedijarto (1 989:49) pengertian belajar adalah "suatu 

proses secara langsung dan aktif pada saat orang itu mengikuti suatu 

kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan disajikan baik itu 

dilakukan di dalarn kelas maupun di luar kelas". Dengan demikian 

seseorang dikatakan sedang belajar apabila orang tersebut terlibat secara 

langsung dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut 

Burton (dalam Uzer 1995:2) belajar diartikan sebagai perubahan tingkah 

laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan 

individu dan individu dengan lingkungannya. 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang dikatakan 

telah belajar apabila telah te jadi suatu perubahan pada dirinya. Perubahan 

tersebut terjadi berkat adanya interaksi dengan orang lain atau 

lingkungannya. Sehingga untuk dapat belajar seseorang tidak dapat 

terlepas dari orang lain, dalam ha1 ini guru dan teman belajar. Dengan 

demikian dapat dikatakan seorang pelajar tidak dapat belajar dengan baik 

bila hanya sendirian saja, dia juga perlu guru untuk membimbing dan 

teman untuk berdiskusi. 

Bertolak dari berbagai definisi yang telah diungkapkan tadi, secara 

umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah 



laku individu yang relatif menetap sebagai ha i l  pengalaman dan interaksi 

dengan l ingkungan. 

2. Proses Belajar 

Proses belajar adalah suatu pengorganisasian atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya aktifitas mengajar dan menghubungannya 

dengan pelajar (siswa/mahasiswa). Menurut Bruner seperti dikutip 

Nasution (2005:9), dalam proses belajar dapat dibedakan atas tiga fase, 

yaitu : fase informasi, transformasi, dan evaluasi. 

a. fase Informasi; Setiap belajar kita memperoleh sejumlah 
informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah kita 
miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, ada pula 
informasi yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui 
sebelumnya. 

b. fase transformasi; Informasi yang diperoleh hams dianalisis dan 
ditransforma-sikan ke dalarn bentuk yang lebih abstrak atau 
konseptual agar dapat digunakan untuk hal-ha1 yang lebih luas. 
Dalam ha1 ini peran dari guru sang"at diperlukan agar tidak terjadi 
kesalahan secara konseptual. 

c. fase evaluasi; Pengetahuan yang kita peroleh dan ditransforma- 
sikan itu kemudian dievaluasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
memahami gejala-gejala lain. 

Dalam proses belajar, ketiga fase itu akan selalu ada, hanya saja 

berapa banyak informasi yang diperlukan agar dapat ditransformasikan, 

berapa lama waktu tiap fase, untuk setiap orang munglun tidak sama. Hal 

ini bergantung pada tujuan yang diharapkan, motivasi belajar, minat, 

keinginan untuk mengetahui dan dorongan untuk menemukan sendiri. 

Menurut teori Gagne sebagaimana dikutip oleh Djamarah, (2002:22) 

memberikan dua definisi tentang belajar, yaitu: (1) belajar adalah suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku dan, (2) belajar adalah pengetahuan atau ketrampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

Menurut teori Torndike, dasar dari belajar tidak lain adalah asosiasi 

antara kesan pancaindra dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi ini yang 



3. Hasil Belajar 

Hasil Belajar merupakan perilaku yang diperoleh pernbelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Chatarina, dkk, 2004:4). Perolehan aspek-aspek 

perilaku tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Sudjana 1999:3). Pada dasarnya kemampuan kognitif 

merupakan hasil belajar, sebagaimana diketahui bahwa hasil belajar 

merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan pengaruh lingkungan 

(Sunarto 1999: 1 1). 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam 

mengikuti program pengajaran pada waktu tertentu dalam bentuk nilai. Hasil 

belajar mahasiswa adalah akumulasi nilai pada LHS. Prestasi belajar ini dapat 

dikategorikan atas prestasi baik, prestasi cukup, prestasi kurang. Faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam prestasi belajar antara lain: faktor individu, faktor 

lingkungan belajar, dan faktor materi pembelajaran. Beberapa cara untuk 

menentukan hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, tes lisan, tes 

perbuatan atau ketrampilan proses. 

Untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam rangka untuk meraih 

prestasi, dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menumbuhkan keyakinan dan percaya diri bahwa seseorang dapat 

melaksanakan tugas atau belajar dengan baik, dan keyakinan tersebut akan 

mampu berkembang bila ada upaya yang bersungguh-sungguh. 

b. Dalam melaksanakan tugas atau belajar untuk mencapai prestasi dilakukan 

dengan rasa ikhlas dan senang, serta mempunyai tujuan yang jelas. 

c. Antara tujuan yang ingin dicapai dan keberhasilan yang dicapai pada diri 

seseorang ada keterkaitannya. 



dinamakan connecting. Thorndike mengemukakan, bahwa dalam belajar itu 

terdapat beberapa hukum, yaitu : ( I )  hukum kesiapan, (2) hukum latihan, dan 

(3) hukum efek. Menurut huhum ini belajar agar mencapai hasil yang baik 

harus ada kesiapan untuk belajar. Disamping itu agar belajar mencapai hasil 

yang baik harus ada latihan, makin sering dilatih maka dapat diprediksikan 

hasilnya akan semakin baik bila dibandingkan dengan tanpa adanya latihan 

(Walgito, 2003). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses atau aktivitas seseorang secara sadar dan sengaja, yang dirancang 

untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap 

dan tingkah lakunya. Sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah 

kemajuan yang lebih baik. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik (Djamarah, 2002 : 13). 

Menurut Arden seperti dikutip Suryabrata (1971:237) mengatakan 

bahwa ha1 yang mendorong seseorang untuk belajar adalah: (1) adanya sifat 

ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, (2) adanya sifat yang 

kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, (3) adanya 

keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, 

(4) adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan, (5) adanya keinginan 

untuk mendapatkan rasa arnan bila menguasai pelajaran dm, (6) adanya 

pengajaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. 

Menurut Maslow mengemukakan motif-motif untuk belajar adalah: (1) 

adanya kebutuhan fisik, (2) adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari 

kekhawatiran, (3) adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam 

hubungan dengan orang lain, (4) adanya kebutuhan untuk mendapat 

kehormatan dari masyarakat dan, (5) sesuai dengan sifat untuk 

mengemukakan atau mengetengahkan diri. 
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Menurut Bloom (dalam Chatarina, dkk, 2004:6) untuk mendapatkan 

hasil belajar kognitif seseorang memiliki 6 (enam) tingkatan kognitif, yaitu: 

(1) pengetahuan (knowledge), yaitu sebagai perilaku mengingat atau 

mengenali informasi (materi pembelajaran) yang telah dicapai sebelumnya, 

(2) pemahaman (Comprehention), yaitu sebagai kemampuan memperoleh 

makna dari materi pembelajaran. Hal ini ditujukan melalui penerjemahan 

materi pembelajaran, (3) penerapan (application), yaitu penerapan yang 

mengacu pada kemampuan menggunakan pembelajaran yang telah dipelajari 

di dalam situasi baru dan konkrit. Ini mencakup penerapan hal-ha1 seperti 

aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip,dalil dan teori, (4) analisis (analysis), 

yaitu mengacu pada kemampuan memecahkan materi ke dalarn bagian-bagian 

sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencakup identifikasi 

bagian-bagian, analisis antar bagian, dan mengenali prinsip-prinsip 

pengorganisasian, (5) sintesis (synthesis), yaitu mengacu pada kemampuan 

menggabungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. 

Hal ini mencakup komunikasi yang unik (tema atau percakapan), perencanaan 

operasional (proposal), atau seperangkat hubungan yang abstrak (skema untuk 

mengklasifikasi informasi), (6) penilaian (evaluation), yaitu mengacu pada 

kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi pembelajaran untuk 

tujuan tertentu. 

Menurut Gagne, hasil belajar pada proses belajar ditentukan oleh 5 

(lima) faktor, yaitu : 

1). Informasi Verbal (Verbal Information); Yang dimaksud adalah 

pengetahuan awalldasar yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan 

dalam bentuk bahasa, lisan dan tulisan. Apabila siswa hendak 

belaj arlmenerima pelaj aran suatu pokok bahasan, maka pengetahuan awal 

sebelum pokok bahasan diberikan siswa hams sudah menguasai. 

2). Kemahiran Intelektual (Inteleldual Skill); Yang dimaksud adalah 

kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya 

sendiri dalarn bentuk suatu representasi. Intelektual atau kecerdasan bila 



dikembangkan dapat berupa Intellegece Quiotion (IQ), Intellegence 

emotional (IE), Spiritual Intellegence (IS). IQ berhubungan dengan 

intelegensi atau kecerdasan otak, 1E berkaitan dengan emosi atau tingkat 

pengendalian din, IS berhubungan dengan tingkat keyakinan kepada 

Tuhan, (Suharsono, 2000:96). 

3). Strategi kognitif (pengaturan kegiatan kognitif) merupakan aktivitas 

mentalnya sendiri, sedangkan ruang gerak kemahiran intelektual adalah 

representasi dalam kesadaran terhadap lingkungan hidup dan diri sendiri. 

Strategi kognitif mencakup, penggunaan konsep dan kaidah yang telah 

dimiliki, terutama bila sedang menghadapi suatu problem. 

4). Ketrampilan Motorik (Motor Skill); Yang dimaksud adalah kemampuan 

melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmaniah dalam urutan tertentu 

yang terkoordinir dan terpadu. Ciri khas dari ketrampilan motorik adalah 

otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur dan 

berjalan secara lancer dan luwes tanpa banyak dibutuhkan refleksi tentang 

apa yang hams dilakukan dan mengapa diikuti gerak-gerik tertentu. 

5). Sikap (Attitude), yang dimaksud adalah kecenderungan menerima atau 

menolak suatu obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek itu serta 

bergundberharga atau tidak, sering dinyatakan sebagai suatu sikap dan ha1 

bila dimungkinkan adanya berbagai tindakan. Misalnya seorang siswa 

harus mengambil tindakankeputusan, apakah belajar untuk menghadapi 

ujian, atau nonton film dengan temannya pada waktu yang sama. 

B. Motivasi 

Berbicara mengenai motivasi serta pengertiannya amat luas. Thomas I 

Good dan Jere B. Brophy dalam Prayitno (1989; 8), mendefenisikan motivasi 

sebagai suatu penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. 

Dari defenisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa motivasi 

merupakan suatu sinergi atau daya yang berasal dari luar dan dalam anak 

didik, yang merupakan faktor pendorong terbentuknya tingkah laku. 



Ditegaskan lagi bahwa pengertian motivasi tidak lepas dari kebutuhan 

seseorang yang bertingkah laku. Prayitno (1989;8) menambahkan bahwa 

motivasi hendaknya dianggap sebagai suatu yang terkait dengan kebutuhan 

yaitu individu akan termotivasi ingin melakukan tindakan yang akan 

dilakukannya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dari ha1 di 

atas dapat dikatakan bahwa motivasi adalah usaha seseorang agar ia 

terdorong untuk rnelakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Dalam ha1 ini seseorang guru berupaya agar peserta didik 

mencapai hasil yang memuaskan serta mencapai tujuan yang diharapkan. 

1. Tipe-tipe Motivasi 

a. Motivasi intrinsik 

Yaitu motivasi timbul karena adanya dorongan dari dalam, atau 

keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam 

diri individu, dengan tujuan dan tindakan. Hal ini terlihat dari tindakan 

itu sendiri, bukan di luar tindakan tersebut. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Yaitu motivasi yang timbul karena adanya dorongan dari dalam, 

atau keinginan bertingkah laku sebagai akibat dari adanya rangsangan 

dari luar. Tujuan bertingkah laku ini tidak terlihat dalam tingkah laku 

itu sendiri, tetapi berada di luar keinginan tersebut. 

Di dalam proses pembelajaran motivasi instrinsik lebih efektif 

mendorong anak didik dalam belajar. Namun, tidak berarti motivasi 

ektrinsik dihindari, tetapi motivasi ekstrinsik dapat memancing 

timbulnya motivasi intrinsik. Banyak anak didik yang termotivasi dari 

luar dapat berhasil dengan baik. Dengan kata lain masing-masing tipe 

motivasi mernpengaruhi anak didik dalam pembelajaran. 

2. Fungsi Motivasi 

Ada 3 fhngsi motivasi yang dikemukakan oleh Sardidarman 

(1 990;84), sebagai berikut: 



Prayitno (1983:47) mengatakan bahwa anak yang memperoleh nilai 

tinggi dalam belajar lebih muda diberi motivasi. 

2). Bakat khusus 

Merupakan suatu kondisi yang ada pada diri anak didik yang 

mempunyai potensi. Apabila potensi ini disertai dengan belajar dan 

latihan, maka akan berkembang menjadi suatu kemahiran khusus. 

c. Keluarga, merupakan lingkungan pertama melaksanakan interaksi 

dengan anak. Oleh sebab itu sangat penting peranannya dalam 

pembentukan motivasi anak didik. Ada beberapa sikap orang tua yang 

mempengaruhi pembentukan dan perkembangan motivasi anak. 

1) Sikap orang tua yang mendukung 

Ti pe ini menunju kkan sikap menyenangkan, penuh kasih 

sayang dan perhatian terhadap anak. Keadaan ini menciptakan 

suasana kerja sama hubungan sosial yang baik antara anak dengan 

orang tua. 

2) Sikap orang tua yang menolak 

Sikap orang tua yang berlawananlmenolak ini, selalu banyak 

menuntut hal-ha1 yang berlawanan dengan keinginan anak. Dengan 

demikian anak merasa tidak dilindungi oleh orang tuanya. 

3) Sikap orang tua yang sangat keras 

Sikap ini dapat membatasi inisiatif. Inisiatif yang dimiliki 

anak, serta menjadikan anak bersikap suka relawan dan melakukan 

perlawanan serta penolakan. 

4) Sikap orang tua yang sangat berkuasa atau otoriter. 

Ini merupakan gabungan sikap suka membatasi dan ketat 

dalarn memberikan dorongan positif terha'dap anak. Orang tua yang 

bersikap otoriter, kaku dapat membuat anak tidak termotivasi sama 

sekali dalam pembelajaran. 



a. Mendorong manusia untuk berbuat, atau sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

yang hendak di capai. Dengan motivasi dapat memberikan arah 

kegiatan yang hams dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang 

harusdilakukan dan serasi untuk digunakan dalam mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan yang diharapkan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi siswa 

dalam belajar dapat dilihat dari segi: 

a. Sekolah, dalam melaksanakan tugas pendidikan akan dapat 

mempengaruhi motivasi siswa yang dididik melalui: 

1). Pemberian contoh oleh tenaga pendidik. 

2). Sikap pendidik dalam mengajar, sikap baik dan positif yang 

ditampilkan dalam mengajar akan dapat mempengaruhi motivasi 

siswa dalam belajar. Menunjukkan sikap ramah, suka memberi 

penghargaan terhadap hasil belajar anak didik, memberi kesempatan 

kepada anak didik untuk mengemukkan pendapat, dan memberi 

petunjuk bagaimana cara yang baik bagi anak untuk memperoleh 

hasil belajar yang efektif. 

b. Anak didik, perkembangan motivasi anak didik dalam belajar juga 

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri anak didik, adapun faktor 

tersebut ialah: 

1) .  Kemampuan intelegensi 

Secara umum diketahui bahwa anak didik yang mempunyai 

intelegensi tinggi akan memperoleh prestasi yang tinggi pula. 



C. Model Pembelajaran Think-Pairshare 

Model atau Strategi pembelajaran adalah suatu cam atau langkah- 

langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi 

dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih 

efektif dan efisien, (Arnin Suyitno, 2006: 1). Model pembelajaran Think-Pair- 

Share dikembangkan oleh Frank Lyman dkk dari Universitas Maryland pada 

tahun 1985. Model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan salah satu 

strategi pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini memberi kesempatan 

pada mahasiswa untuk bekerja mandiri dan bekerja sama dengan orang lain. 

Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi mahasiswa (Lie, 200457). 

Strategi pembelajaran Think-Pair-Share adalah salah satu cara pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk menunjukan 

partisipasi kepada orang lain. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Think-Pair-Share adalah: (1) 

dosen membagi mahasiswanya dalam beberapa kelompok masing-masing 

kelompok beranggotakan empat orang dan memberikan tugas kepada semua 

.kelompok, (2) setiap mahasiswa mernikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

sendiri, (3) mahasiswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan 

berdiskusi dengan pasangannya, (4) kedua pasangan bertemu kembali dalarn 

kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil 

ke janya kepada kelompok berempat (Lie, 2004: 58). 

Think-Pair-Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk 

memberi mahasiswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain. Sebagai contoh, dosen baru saja menyajikan suatu topik 

atau mahasiswa baru saja selesai membaca suatu tugas, selanjutnya dosen meminta 

mahasiswa secara mandiri untuk memikirkan permasalahan yang ada dalam 

topik5acaan tersebut, kemudian dosen meminta mahasiswa untuk berpasangan 



dengan mahasiswa lain dan mendiskusikannya, selanjutnya mahasiswa berbagi ide 

dengan seluruh kelas. 

Tahap utama dalam pembelajaran Think-Pair-Share menurut Ibrahim (2000: 

26-27) adalah sebagai berikut: 

Tahap 1. Thingking (berpikir); GurufDosen mengajukan pertanyaan atau isu yang 

berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswdrnahasiswa diminta 

untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk 

beberapa saat. 

Tahap 2. Pairing; GurdDosen meminta siswdmahasiswa berpasangan dengan 

siswd mahasiswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya 

pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota pada kelompok 

membandingkan jawaban atau hasil pemi kiran mereka dengan mende- 

finisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling meyakinkan, atau 

paling unik. 

Tahap 3. Sharing (berbagi); Guruldosen meminta kepada setiap pasangan 

mahasiswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah 

mereka bicarakan. Keterampilan berbagi dalam seluruh kelas dapat 

dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela bersedia 

melaporkan hasil k e j a  kelompoknya atau bergiliran pasangan demi 

pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapat 

kesempatan untuk melaporkan. 

Langkah-langkah atau alur pembelajaran dalam model Think-Pair-Share 

adalah: 

Langkah ke 1: Dosen melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang 

akan disampai kan. 

Langkah ke 2: Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir 

secara individual, yaitu memikirkan jawaban dari permasalahan 

yang disampaikan dosen. Langkah ini dapat dikembangkan dengan 
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P I  6)  meminta mahasiswa untuk menuliskan hasil pemikiranya masing- 

masing. 

Langkah ke 3: Setiap mahasiswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing 

dengan pasangannya. Dosen mengorganisasikan mahasiswa untuk 

berpasangan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling benar atau 

paling meyakinkan. Guru/Dosen memotivasi siswa untuk aktif 

dalam kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat dilengkapi 

dengan Lembarn Kerja sehingga kumpulan soal latihan atau 

pertanyaan yang dikerjakan secara kelompok. 

Langkah ke 4: Mahasiswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah 

secara individual atau kelompok didepan kelas. 

Langkah ke5: Dosen membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

Kegiatan "berpikir-berpasangan-berbagi" dalam model Think-Pair-Share 

memberikan keuntungan. Mahasiswa secara individu dapat mengembangkan 

pernikirannya masing-masing karena adanya waktu berpikir, Sehingga kualitas 

jawaban juga dapat meningkat. Menurut Jones (2002), akuntabilitas berkembang 

karena mahasiswa harus saling melaporkan hasil pemikiran masing-masing dan 

berbagi (berdiskusi) dengan pasangannya, kemudian pasangan-pasangan tersebut 

hams berbagi dengan seluruh kelas. Jumlah anggota kelompok yang kecil 

mendorong setiap anggota untuk terlibat secara aktif, sehingga mahasiswa dapat 

berbicara didepan kelas paling tidak memberikan ide atau jawaban karena 

pasangannya. 

Manfaat Think-Pair-Share adalah: (1) para mahasiswa menggunakan 

waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk 

mendengarkan satu sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan Think- 

Pair-Share lebih banyak mahasiswa yang mengangkat tangannya untuk 

menjawab setelah berlatih dalam pasangannya. Para mahasiswa mungkin 

mengingat secara lebih seiring penambahan waktu tunggu dan kualitas jawaban 



mungkin menjadi lebih baik, dan (2) para dosen juga mempunyai waktu yang 

lebih banyak untuk berpikir ketika menggunakan Think-Pair-Share, Mereka 

dapat berkonsentrasi mendengar-kan jawaban mahasiswa, mengamati reaksi 

mahasiswa. 

D. Tinjauan Tentang Matakuliah Teknik Produksi Pemesinan. 

1. HakikatPembelajaran Dan Hasil Belajar Teknik Produksi Pemesianan. 

Matakuliah Teknik Produksi Pemesinan pada hakikatnya adalah 

matakuliah kusus keahlian yang diberikan pada semester lima dengan bobot 3 

sks ((1 sks teori + 2 sks praktikum) dengan tujuan pembelajaran yaitu 

memberikan kemampuan dan atau keterampilan kepada mahasiswa dalam 

tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dalam merancang dan 

memproduksi komponen-komponen mesin seperti, berbagai jenis roda-roda 

gigi, baut dan mur, poros, pully dan laimya dengan menggunakan atau 

pengoperasian berbagai jenis mesin perkakas produksi (mesin bubut, mesin 

frais, mesin sekrap dsb.). Jadi dengan demikian, bagi mahasiswa yang telah 

mengikuti perkuliahan matakuliah ini berarti ia telah memiliki suatu 

kompeternsi dalam membuat suatu produk komponen dengan mesin perkakas 

produksi, mulai dari tahap perencanaaan sampai terjadinya suatu produk 

komponen. 

2. Hasil Belajar Teknik Produksi Pemesinan dan Pengukurannya. 

Hasil belajar dari Teknik Produksi Pemesinan adalah berupa kemampuan 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan atau hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa dalam pembelajaran Teknik Produksi Pemesinan ini, diukur 

dengan tes. Anastasi dan Urbina (1 997:4) mengatakan bahwa tes merupakan 

suatu alat ukur yang obyektif dan standar terhadap sampel perilaku. 

Cronbach (1984:6) mengatakan tes adalah suatu prosedur yang sistematik 



untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik 

seseorang dengan menggunakan bantuan skala numeric atau system 

kategorik. Dari kedua pendapat ini dapat disimpukan bahwa tes adalah alat 

yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang mahasiswa dengan: 

( I )  menggunakan prosedur yang sistematis, (2) berisi sampel perilaku, dan 

(3) mengukur perilaku. 

Tes menggunakan prosedur yang sistematis berarti: (a) butir-butir soal 

disusun menurut cara dan aturan tertentu, (b) prosedur administrasi tes dan 

pemberian skor terhadap hasilnya harus jelas dan dispesialisasikan secara 

rinci, dan (c) setiap peserta tes hams mendapat butir soal yang sama dalam 

kondisi yang sebanding. Kemudian, tes yang berisi sampel perilaku berarti 

kelayakan suatu tes tergantung pada sejauh mana butir-butir dalam tes 

mewakili secara representatif kawasan perilaku yang diukur. Tes mengukur 

perilaku berarti butir-butir soal dalam tes mengukur apa yang diketahui dan 

dipelajari subyek. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes hasil belajar. 

Thorndike dan Hagen (19915) mengatakan bahwa tes hasil belajar adalah 

suatu jenis tes kecakapan yang menggambarkan atau mengukur apa yang 

dapat dilakukan oleh seseorang tentang sesuatu yang telah dipelajarinya. 

Dengan demikian tes ini akan diberikan setelah mahasiswa memperoleh 

materi pembelajaran selama periode tertentu: mingguan, bulanan, tiga 

bulanan, empat bulanan atau semesteran. 

3. Penerapan Model Pembelajaran Tink-Pair-Share pada Mata Kuliah 
Teknik Produksi Pemesinan. 

Dengan mengadopsi model pembelajaran Tink-Pair-Share (TPS) 

dalam mata kuliah Teknik Produksi Pemesinan, maka seorang dosen dapat 

menempuh tahapan pembelajaran sebagai berikut : 

a. Dosen menentukan suatu pokok bahasan yang akan disajikan kepada 

maha-siswanya. 
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b. Dosen menjelaskan kepada seluruh masiswa tentang akan diterapkannya 

stategi pembelajaran TPS, sebagai suatu variasi strategi pembelajaran. 

c. Dosen menyiapkan materi bahan ajar yang hams dike jakan kelompok. 

d. Dosen membentuk kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang 

mahasiswa. Kelompok dibuat heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mem-pertimbangkan keharmonisan ke rja kelompok . 
e. Dosen menjelaskan materi baru secara singkat, kemudian memberikan 

soal latihan dalam bentuk Job s h e e t h b  sheet. 

f. Mahasiswa diminta untuk mengerjakan joblsoal secara mandiri dalam 

jangka waktu tertentu. 

g. Mahasiswa mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangannya, 

sehingga didapatkan jawaban soal yang merupakan hasil diskusi dalam 

pasangan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan sharing dengan 

kelompo knya. 

h. Dosen memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk melaporkan 

hasil diskusinya di depan kelas, diikuti dengan kelompok lain yang 

memperoleh hasil yang berbeda sehingga terjadi proses berbagilsharing 

pada diskusi kelas. 

i. Dosen memberikan kesimpulan akhir dari diskusi kelas. 

j. Menjelang akhir waktu perkuliahan, dosen memberikan latihan 

pendalaman secara klasikal dengan menekankan strategi pemecahan 

masalah. 

k. Dosen merefleksi hasil kegiatan belajar bersama mahasiswa. 

I. Dosen dapat memberikan tes formatif, sesuai dengan Indikator dan atau 

kompetensi yang telah ditentukan. 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

Teknologi Produksi Pemesinan pada semester Juli - Desember 20 1 1, 

sebanyak 16 orang, yang tergabung dalam keladseksi 48363, dengan jadwal 

kuliahnya pada hari Rabu jam 07.50-12.20. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berupa penelitian tindakan kelas (clasroom 

action research) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen 

(1 982) suatu penelitian tindakan dapat dilakukan kalau ada suatu perubahan 

sosial yang dinginkan terjadi, apakah itu di masyarakat atau didalam kelas. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan melalui tindakan di dalarn kelas. 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain model spiral (siklus). 

Secara umum setiap siklus terdiri dari tahapan: (a) perencanaan, (b) tindakan, 

(c) observasi, dan (d) refleksi. Berikut ini dijelaskan urutan pelaksanaan 

kegiatan PTK untuk keempat tahapan tersebut: 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan 

dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya : 

a. Mengkaji kurikulum atau pokok-pokok bahasan Teknik Produksi 

Pemesinan, 

b. Membuat silabus Teknik Produksi Pemesinan. 

c. Merumuskan Standar Komptensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dari 

Materi Pokok Teknik Produksi Pemesinan. 










































































