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Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Fisika dari beberapa sekolah di 
Pesisir Selatan diketahui bahwa setiap kali belajar fisika, sebahagian besar siswa kurang 
aktif dan mendapatkan hasil belajar yang masih di bawah standar kelulusan dan 
tergambar jelas bahwa siswa tidak memaharni konsep-konsep Fisika secara keseluruhan. 
Sesuai dengan permasalahan tersebut, perlu dikembangkan suatu teknik pembelajaran 
yang lebih menarik dan memudahkan siswa dalam mengkonstruksi kembali 
pengetahuannya sehingga setiap siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran fisika. 
Salah satu teknik yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah active 
learning. 

Di sisi lain, sesuai dengan tuntutan keprofesionalan, guru dituntut untuk bisa 
mengaktifkan siswa dan mengembangkan diri melalui penelitian tindakan kelas (PTK) 
dan karya ilmiah lainnya. Narnun, belum semua guru Fisika di Pesisir Selatan yang bisa 
melaksanakan active learning dengan alasan, bahwa teknik mengajar berkembang terus 
sementara guru belum sempat mengikuti perkembangan tersebut. Kesulitan dalam 
mengembangkan teknik pembelajaran disebabkan karena guru tidak mempunyai 
pengetahuan awal yang cukup tentang active learning, sedangkan kesulitan dalam 
melaksanakan berbaikan pembelajaran di dalam kelas karena guru kurang memiliki bekal 
tentang PTK. Oleh sebab itu, melalui pengabdian kepada masayarakat, perlu dicarikan 
suatu solusi yang dapat meningkatkan keterarnpilan guru dalam menerapkan active 
learning secara cepat di dalam kelas dan melakukan pengamatan serta evaluasi secara 
terus menerus. Solusi tersebut adalah berupa pelatihan pembuatan proposal penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang menerapkan active learning bagi guru-guru Fisika tingkat 
SMA se Pesisir Selatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 
1. membantu guru-guru mata pelajaran Fisika di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

mengaktifkan siswanya melalui penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
2. menambah wawasan guru tentang penerapan model-model pembelajaran aktif 

(Active Learning) dalam matapelajaran Fisika, 
3. melatih guru-guru Fisika menyusun perangkat pembelajaran berbasis Active 

Learning", 
4. melatih guru-guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas dalarn matapelajaran 

Fisika dengan menerapkan Active Learning. 
Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terpadu (16 orang dosen FMIPA UNP 

yang terdiri dari 4 orang dosen setiap jurusan) kepada seluruh guru matapelajaran MIPA 
dilaksanakan pada tanggal 16,23 dan 26 Oktober 201 1 di SMP Negeri 1 Painan. Khusus 
untuk mata pelajaran Fisika dilaksanakan tanggal 16 dan 23 Oktober 201 1 dengan peserta 
berjumlah 19 orang untuk hari pertama dan 14 orang pada hari kedua. Metode yang 
digunakan adalah presentasi dan diskusi terhadap materi active learning dan PTK yang 
dilaksanakan pada hari pertama, dilanjutkan dengan workshop pembuatan proposal PTK 
pada hari kedua. Pada hari pertama, semua peserta dari 4 jurusan bergabung untuk 
mendengarkan presentasi urnurn dari narasumber, kemudim peserta dikelompokkan 
menjadi 6 kelompok dan diminta membuat usulan judul PTK. Kepada peserta diminta 
untuk membuat draf proposal berdasarkan udul yang diusulkan ini yang nantinya akan di 



bahas pada hari kedua. Pada hari kedua, kegiatan worksop lebih terfoukus, hanya diikuti 
pcserta uutrr,k satu junrsan saja. Khmsus mtuk d o m  Fisi-ka, mereka hanya rnernbimbing 
gum-guru Fisika saja. 

Dari workshop terhadap guru-_rmru fisika dihasilkan 4 (empat) draf proposal 
penerapan active learning pada PTK. Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh guru- 
guru SMA pada Matapelajaran Fisika se-Kabupaten Pesisir Selatan, diketahui bahwa 
kegiatan pengabdian: 

I .  Menambah wawasan setiap peserta dalam bidang pengembangan PTK khususnya 
tentang penerapah active learning dalam PTK. 

2. Menambah wawasan guru tentang penerapan model-model pembelajaran akif 
(Active Learning) dalam matapelajaran Fisika. 

3. Menarnbah motivasi peserta untuk mengembangkan diri melalui pelaksanaan 
PTK di kelas masing-masing. 

4. Memupuk sikap selalu mencari penyelesaian setiap ditemukan permasalahan di 
kelas masing-masing. 

5. Dirasakan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran 

6. Menambah wawasan dan melatih guru dalam penyusunan proposal Penelitian 
Tindakan Kelas, khususnya proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 
Matapelajaran Fisika dengan menerapkan Active Learning. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Sebagai indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat di pandang dari dua 

segi: Pertama, terciptanya suatu iklim yang kondusif berupa interaksi guru dengan siswa 

dan aktivitas pasitif siswa. Kedua, terjadinya tranformasi pengetahuan dari guru ke siswa 

yang ditunjukkan dengan hasil belajar yang sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Narnun berdasarkan Ilasil wawancara dengan Guru Fisika dari bebcrapa sekolah di Pesisir 

Selatan, diketahui bahwa setiap kali belajar fisika, sebahagian besar siswa kurang aktif dan 

incadapatkan Rasil belajar yang inasih di bawah stands keliilusan. Padaha1 rnaterl Fis'rka 

ini merupakan materi yang sangat sering dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Bi3irBagal .u.pay a telaf, dflakukan iiPltuk meningkatka.n &+jvim :mi sepeti 

pemberian bonus kepada setiap siswa yang terlibat aktif dalam menanggapi pertanyaan 

guru dan mengerjakan soal-soal sderhana untuk melihat kemajuan belajar siswa, namun 

hanya 3-5 orang dari 42 orang siswa saja yang terlibat aktif. Kemudian, sewaktu diberikan 

test kecil maupun postest, para siswa tampak melakukan ketja sama (saling mencontoh) 

yang menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki kepercayaan diri sebagai akibat dari tidak 

memahami pelajaran fisika dengan baik (Hamdi, 2001). 

Berdasarkan hasil pengamatan, sudah menjadi kebiasaan bagi siswa untuk 

mengulangi bahan pelajaran yang Ialu hanya .mat menghadapi ujian. Semenntara itu, 

selama pembelajaran di dalam kelas, siswa tidak begitu terlibat secara aktif. Akibatnya, 

bahm yang sudah dipelajari di dalam kelas hanya dipelajari hams diulangi lagi semuanya 

di rumah dalam waktu yang relati f pendek sehingga siswa tidak medapatkan hasil belajar 

yang baik. K e b i s m  ini tentu akan menyulitkan siswa cialam mmziRami konsq-konsep 

Fisika secara keseluruhan karena di dalam Fisika, konsep-konsepnya saling berhubungan. 



Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu teknik pembelajaran yang lebih menarik bagi 

siswa dan dapat memudahkan siswa dalam . mengkonstmksi kembali pengetahuannya 

sehingga setiap siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran fisika. Salah satu teknik 

yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah actfvt! leming. 

Pada active learning, kepada siswa akan di berikan beberapa model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa. Namun, bettiasarkan wawancara dengan bebetapa gum, 

termasuk guru-guru Fisika di Pesisir Selatan, tidak semua guru yang bisa melaksanakan 

aczf3e trig e.nga.n petkem$a-aga-n f..kiiIk meBgaj881' $e-fke-*ba-ng twiis 

sementara guru belum sempat mengikuti perkembangan tersebut; tidak semua guru 

mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan diri termasuk dalam ha1 

pembelajaran; kesulitan dalam mengembangkan teknik pembelajaran karena tidak 

mempunyai pengetahuan awal yang cukup tentang active leaving. Oleh sebab itu, perlu 

dicarikan suatu solusi yang dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan 

active learning secara cepat di dalam kelas. 

Guru-guru akan diberikan pengetahuan awal tentang active learning terlebih 

dahulu yang diikuti dengan wra-cara pengimplemenmiannya ke dalam perangkat 

pembelajaran dan teknik menerapkannya di dalam kelas dan melakukan pengamatan serta 

evaluasi sicara terus metlerus. Dengan demikian, kegiatan yang cocok untuk 

mempersiapkan semua ini adalah berupa pelatihan pembuatan proposal penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang menerzlpkan mt&e leamifig. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan pada analisis situasi, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, apakah pelatihan penerapan Active 

Learning path Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat meningkatkan keterampilan guru 
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Fisika SMA di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan 

pembelajaran active lemfng? 

C. Tujuan 

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat bagi Guru-guru Fisika SMA se Kabupaten 

Pesisir Selatan ini adalah : 

1. untuk membantu guru-guru mata pelajaran Fisika di Kabupaten Pesisir Selahn dalam 

mengaktifkan siswanya melalui penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

2. menambah wawasan guru tentang penerapan model-model pembelajaran aktif (Active 

Learning) dalam matapelajaran Fisika, 

3. mclatih guru-guru Fisika menyusun perangkat pembelajmn berbasis Actfve 

Learning", 

4. melatih guru-guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas dalam matapelajaran 

Fisika dengan menerapkan Active Learning. 

D. Manfaat 

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru Fisika yang mempunyai masalah 

umumnya dalam pembelajaran dan khsususnya dalam mengaktifkan siswanya karena: 

1. dari kegiatan ini para guru Fisika mengetahui teknik-teknik mengzrktifkan siswa dalam 

pembelajaran, 

2. guru Fisika akan terbantu &lam ha1 membuat atau mempersiapkan perangkat 

pembelajaran active learning, 

3. guru Fisika akm terbiasa perbaiki dan memperbaiki suasana belajar dalam kelas 

mereka melalui kegiatan yang terencana, 

pembelajaran, baik dari segi pedagogik maupun profesionalisme, 
3 



5. dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dihasilkan para siswa yang 

berkompeten dibidangnya, 

6. dapat menumbuhkembangkan iklim penelitian dan publikasi ilrniah di kalangan guru 

Fisika silama melaksanakan pembelejaran di kelzls, 

7. meningkatkan karir serta kepangkatan guru Fisika. 



BAB I1 

TINJAUAN BUSTAKA 

A. Belajar dan Pembelajaran Fisika 

Belajar adifluh suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang sebagai hasil dari pada pengalaman dan latihan. Perubahan itu dapat berupa 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah Iaku, kecakapan dan kemampuan. Winkel (1990) 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan- 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

Agar m s m p e r  kesuksesan dalam bclajar, Tabrmi (1992:2-3) mcnyatakan 

bahwa dalam belajar perlu memperhatikan hal-ha1 berikut: (a) menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan &an meransang aktivitas belajar siswa, (b) mengoptimalkan hasil 

belajar, (c) mengerjakan tugas dengan baik, (c) merumuskan tujuan belajar secara nyata, 

(d) tnelihat kembali hasil-hasil belajar yang telah dicapai, (e) inencari jalan keluar agar j 

dalam belajar lebih aktif dan kreatif. Untuk memperoleh pembelajaran yang efektif 

dijclaskxfi lebih laljut olch Tab-miil yaitii di-mulili darl mendcngarkan infomasi, 

mendengar penjelasan dari guru, kerjakan tugas, kemudian praktekkan di laboratorium. 

Ciri-ciri belajar menurut Hamalik (1982:430) antara lain: ( I )  proses belajar ialah 

mengalami, berbuat, mereaksi dan melampaui, (2) pengaiaman belajar bersumber dari 

kebutuhan dan tujuan yang mendorong motivasi s e a m  berkesinambungan, (3) proses 

belajar dan hasil belajar secara material dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual, 

(4) proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan yang meransang dan 

membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 



Menurut Bruner (1985), yang terpenting dalam memperoleh pengetahuan adalah 

proses memperoleh pengetahuan tersebut bukan pada hasilnya. Dengan melibatkan siswa 

aktif dalam pembelajaran berarti memberikan pengalaman langsung pada siswa untuk 

melakukan kegiatan ilmiah. Sehingga penyediaan pengalamad belajar bagi siswa hams 

melibatkan semua alat indera untuk berinteraksi dengan isi pembelajaran. Dari proses 

inilah pengetahuan dapat diperoleh siswa. 

Cara belajar yang baik menumt Petter (2004:8) dapat dilihat pada Gambar 1. 

Katakan dan Lakukan 90 % 

Gambar 1. Kerucut Dale (penyediaan pengalaman belajar) 

Ini bcrarti apabila siswa hanya mcmbaca saja maka ilmu yang diingatnya hanya 

lo%, apabila pembelajaran dengan banyak ceramah siswa akan mengingat hanya 20% 

karena siswa hanya mendangarkan. Sebaliknya jika guru meminta siswa untuk melakukan 

sesuatu dan melaporkan maka mereka akan mengingat sebanyak 90%. 

B. Pengertian dan Karakteristik Pembelajaran Aktif (Active learning) 

Active teir~ning (Pembelajaran aktif) adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik 

dalam bentuk interaksi antar siswa rnaupun siswa tbengan pengajar dalam prmcs 

pembelajaran tersebut. 

Meaurut Bonwell (1 99 J), pembef'ajaran aktif memiliki kaakteristik sebagai 

berikut: 
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1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar 

melainkan pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap 

topik atau pennasalahan yang dibahas, 

2. Siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif tetapi mengerjakan sesuatu 

yang berkaitan dengan materi pelajaran, 

3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

pelajaran, 

4. Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan 

evaluasi, 

5. Urnpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. 

Di samping karakteristik tersebut di atas, secara umum suatu proses pembelajaran 

aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi yang timbul selama 

proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence dimana konsolidasi 

pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi 

aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu hams terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

dan pengajar hams dapat mendapatkan penilaian untuk setiap siswa sehingga terdapat 

individual accountability. Ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar dapat be jalan dengan 

efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk social skills. 

Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan seh ingga penguasaan 

materi juga meningkat. Suatu studi yang dilakukan Thomas (1972) menunjukkan bahwa 

setelah 10 menit belajar, siswa cenderung akan kehilangan konsentrasinya untuk 

mendengar pelajaran yang diberikan oleh pengajar secara pasif. Hal ini tentu saja akan 

makin membuat pembelajaran tidak efektif jika pelajaran terus dilanjutkan tanpa upaya- 

upaya untuk memperbaikinya. Dengan menggunakan cam-cara pembelajaran aktif ha1 

tersebut dapat dihindari. Pemindahan peran pada siswa untuk aktif belajar dapat 

7 



mengurangi kebosanan ini bahkan bisa menimbulkan minat belajar yang besar pada siswa. 

I Pada akhirnya ha1 ini akan membuat proses pembelajaran mencapai learning outcomes 

yang diinginkan. 

Silberman (2006: 9) mengungkapkan "mengajarkan" bukan semata persoalan 

menceritakan. Belajar memetlukan keterlibatan mental dan ke rja siswa sendiri. Penjelasan 

dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa 

I membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif". Jadi siswa yang 

aktif hams mengerjakan tugas, berpikir, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

1 menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif membuat siswa lebih gesit, 

bersemangat dan penuh gairah. 

Pembelajaran aktif dapat mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki 

oleh siswa agar dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi 

mereka masing-masing. Selain itu dapat memusatkan perhatian siswa agar tetap tertuju 

I pada proses pembelajaran. 

I Confisius mendeklarasikan tiga pernyataan sederhana yang mengungkapkan 

I pentingnya belajar aktif, yaitu : "Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. 

I Yang saya kerjakan, saya pahami" (Silberman. 2006: 23). Kemudian kata-kata bijak 

I Confusius tersebut diperluas oleh Silberman menjadi paham belajar aktif yang berbunyi: 

"Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. 
Yang saya dengar, lihat dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain. 
saya mulai pahami. Yang saya dengar, lihat, bahas dan terapkan, saya 
dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang 
lain, saya kuasai". 

Kegiatan pembelajaran aktif merupakan suatu kegiatan dimana siswa 

menginginkan jawaban atas sebuah pertanyaan, membutuhkan informasi untuk 

I memecahkan masalah atau mencari cara untuk mengerjakan tugas. Pendapat ini 



yang menyatakan bahwa proses belajar akan mengingatkan jika siswa diminta untuk 

melakukan ha1 berikut: 

"Menyatakan informasi dalam kalimat mereka sendiri 
Memberikan contohnya 
Mengenalnya dalam bermacam bentuk dan situasi 
Melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau gagasan Iain 
Menggunakan dengan bermacam cara 
Memprediksikan sejurnlah konsekwensinya 
Menyebut lawan atau kebalikkannya" 

Proses belajar sesungguhnya bukanlah kegiatan menghafal, karena banyak ha1 

yang diingat siswa akan hilang dalam beberapa jam. Untuk mengingat apa yang telah 

diajarkan siswa hams marnpu mengulang atau memahaminya kembali dengan baik. 

B. Model-model Pem belajaran Aktif (active learning) 

Banyak cara, metode atau teknik yang dapat dipergunakan dalam teknik 

pembelajaran. Secara garis besar dapat dilihat dalam bentuk piramida belajar pada 

Gambar 2. 

Tend to Remember 
about: 

Level of Involvement 

10% 
Verbal 

20% Receiving 1 
Looking at an Exhibit 

\ Visual Watching a Demonstration Receivfng 

Seeing it Done on Location 
I I 

Participating in a Discussion 
articipat~ns 1 

Giving a Talk 

Doing a Dramatic Presentation 
m 

90% Simulating the Real Experience Doing 

Doing the Real Thing \ 

Gambar 2. Efektifitas Model Pembelajaran 
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Gambar 2 adalah menunjukkan dua kelompok model pembelajaran yaitu 

pembelajaran Pasif dan Pembelajaran Aktif. Gambaran tersebut juga menunjukkan bahwa 

kelompok pembelajaran aktif cenderung membuat siswa lebih mengingat (retention rate of 

knowledge) materi ajar. Oleh sebab itu dalam pembelajaran kimia SMA, model 

pembelajaran aktif ini merupakan alternatif yang hams diperhatikan jika kualitas lulusan 

ingin diperbaiki. Penggunaan cara-cara pembelajaran aktif baik sepenuhnya atau sebagai 

pelengkap cam-cara belajar tradisional akan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Ada banyak model pembelajaran aktif, mulai dari yang sederhana sampai dengan 

yang tidak memerlukan persiapan lama dan mmit serta dapat dilaksanakan relatif dengan 

mudah sampai dengan yang rumit, yaitu yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan 

cukup rumit. Beberapa model pembelajaran aktif tersebut antara lain adalah: 

a) Think-Pair-Share 

Dengan cara ini siswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang 

lebih 2-5 menit (think), kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau 

pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya (pair). Setelah itu pengajar dapat 

menunjuk satu atau lebih siswa untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan atau 

soal itu bagi selumh kelas (share). 

Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan 

setelah 10-20 menit belajar biasa. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan membahas 

topik berikutnya untuk kemudian dilakukan cara ini kembali setelah topik tersebut selesai 

dijelaskan. 

b) Collaborative Learning Groups 

Dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa yang dapat bersifat tetap sepanjang 

semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan. Untuk setiap kelompok 



dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama 

dimana seringkali tugas ini berupa peke rjaan rumah yang diberikan sebelum pelajaran 

dimulai. Tugas yang diberikan kemudian hams diselesaikan bisa dalam bentuk makalah 

maupun catatan singkat. 

c) Student-led Review Session 

Jika teknik ini digunakan, peran pengajar diberikan kepada siswa. Pengajar hanya 

bertindak sebagai nara sumber dan fasilitator.Teknik ini misal kan dapat digunakan pada 

sesi review terhadap materi pelajaran. Pada bagian pertama dari pembelajaran, kelompok- 

kelompok kecil siswa diminta untuk rnediskusikan hal-ha1 yang dianggap belum dipahami 

dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa yang lain 

menjawabnya. Kegiatan kelompok dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu siswa 

dalam kelompok tersebut memberikan ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode 

digunakan. Kemudian pada bagian kedua kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. 

Proses ini dipimpin oleh siswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-ha1 

yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. 

d) Student Debate 

Diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat 

mungkin kontroversial sehingga akan te rjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari siswa. 

Dalam mengemukakan pendapat siswa dituntut untuk menggunakan argumentasi yang 

kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar hams dapat mengarahkan debat 

ini pada inti materi pelajaran yang ingin dicapai pemahamannya. 



e) Exam quesiwns wrifting 

Untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi pelajaran tidak hanya 

diperoleh dengan memberikan ujian atau tes. Meminta setiap siswa untuk membuat soal 

ujian atau tes yang baik dapat meningkatkan kemampuan siswa mencerna materi pelajaran 

yang telah diberikan sebelumnya. Pengajar secara langsung bisa membahas dan memberi 

komentar atas beberapa soal yang dibuat oleh siswa di depan kelas dan/atau memberikan 

umpan balik kemudian. 

f) Class Research Symposium 

Cara pembelajaran aktif jenis ini bisa diberikan untuk sebuah tugas perancangan 

atau proyek kelas yang cukup besar. Tugas atau proyek kelas ini diberikan mungkin pada 

awal pembelajaran dan siswa mengerjakannya dalam waktu yang cukup panjang termasuk 

kemungkinan untuk mengumpulkan data atau melakukan pengukuran-pengukuran. 

Kemudian pada saatnya dilakukan simposium atau seminar kelas dengan tata cam 

simposium atau seminar yang biasa dilakukan pada kelompok ilmiah. 

g) Analyze Case Studies 

Model seperti ini banyak diberikan pada pembelajaran bisnis. Dengan cara ini 

pengajar memberikan suatu studi kasus yang dapat diberikan sebelum pelajaran atau pada 

saat pelajaran. Selama proses pembelajaran, kasus ini dibahas setelah terlebih dahulu siswa 

mempelajarinya. Sebagai contoh dapat diberikan suatu studi kasus produk rancangan 

engineering yang ternyata gaga1 atau salah, kemudian siswa diminta untuk membahas apa 

kesalahannya, mengapa sampai terjadi dan bagaimana seharusnya perbaikan rancangan 

dilakukan. 



C. Hal-ha1 yang Harus Diperhatikan pada Penerapan Active Learning 

Untuk menerapkan pembelajaran aktif (active learning) beberapa ha1 hams 

diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai sebagaimana mestinya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tujuan pembelajaran aktif hams ditegaskan dengan jelas 

Tujuan pembelajaran aktif adalah untuk mengembangkan kemarnpuan berpikir 

analitis dari siswa dan kapasitas siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut 

pada materi-materi pelajaran yang diberikan. Pembelajarn aktif tidak semata-mata 

digunakan untuk menyampaikan informasi saja. Lebih jauh lagi, pembelajaran aktif 

ini memiliki konsekuensi pada siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik di luar 

jam pelajaran. Siswa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencari seluas- 

luasnya materi yang melatar-belakangi pembelajaran sehingga dapat berpartisipasi 

dengan baik dalam pembelajaran.Pembelajaran aktif ditujukan agar siswa secara 

aktif bertanya dan menyatakan pendapat dengan aktif selama proses pembelajaran. 

Dengan proses seperti ini diharapkan siswa lebih memahami materi pelajaran. 

2) Siswa hams diberitahu apa yang akan dilakukan 

Pada saat awal pembelajaran - pada saat menjelaskan silabus mata pelajaran - 

siswa hams diberi penjelasan apa yang akan dilakukan sehingga siswa dapat 

mengerti apa yang diharapkan darinya selama proses pembelajaran. Tekankan 

penjelasan ini berulang-ulang sehingga siswa memiliki kesadaran dan keinginan 

yang tinggi untuk berpartisipasi. 

3) Memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi 

Diskusi dalam kelas merupakan tanggungjawab pengajar untuk menjaganya dalam 

alur dan tempo yang baik. Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan dalam diskusi 

adalah: 
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- buat ringkasan dan hal-ha1 penting yang menjadi pendapat siswa serta 

kembalikan ke dalam diskusi untuk dapat mengundang pendapat-pendapat lain, 

- terima terlebih dahulu semua pendapat yang berkembang dan beri kesempatan 

yang sama pada pendapat-pendapat lain, 

- tunggu sampai beberapa siswa mengemukakan pendapat sebelum pengajar 

memberikan komentar, 

- setiap saat temukan isu penting yang menjadi bahasan dalam materi ajar dan 

berikan penjelasan lebih lengkap dan arahkan diskusi pada isu-isu berikutnya. 

4) Pertimbangkan teknik pembelajaran aktif yang dipergunakan 

Setiap cara atau teknik dalam pembelajaran aktif memerlukan persiapan-persiapan 

yang berbeda tingkat kemudahannya begitu pula dalam pelaksanaannya. Oleh sebab 

itu perlu dipertimbangkan dengan baik teknik yang akan dipergunakan. Kombinasi 

beberapa cara sepanjang semester merupakan cara terbaik. 

5) Penciptaan iklim pembelajaran aktif 

Iklim pembelajaran aktif harus dapat diciptakan oleh pengajar. Beberapa cara untuk 

menciptakan ini adalah sebagai berikut: 

8. pada awal pertemuan minta siswa untuk menjelaskan ringkasan materi yang 

dibahas pada pertemuan sebelumnya 

9. pada awal pertemuan minta siswa untuk memberikan pandangan serta perkiraan 

mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. 

10. berikan contoh-contoh soal dan mintakan siswa untuk menyelesaikannya secara 

bersama 

11. secara periodik, hentikan memberi penjelasan dan minta siswa untuk membuat 

ringkasan mengenai materi yang telah dibicarakan selama 2 menit. Kemudian 



minta siswa mendiskusikannya dengan teman yang duduk di sebelahnya selama 

2 menit. 

12. bentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas untuk mendiskusikan suatu 

topik, latihan mengerjakan soal, atau membuat ilustrasi konsep yang dipelajari 

pada saat pertemuan tersebut. 

13. minta siswa pada akhir pertemuan untuk membuat pertanyaan atas materi 

pertemuan dan menukarkannya dengan teman yang duduk di dekatnya, 

kemudian minta mereka menjawabnya pada pertemuan verikutnya. 

14. minta siswa untuk menilai learning objective mana yang telah dicapai dengan 

pembahasan materi pada pertemuan tersebut. 

D. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dicirikan dengan adanya siklus. Siklus penelitian 

dilakukan dengan ketentuan apabila indikator penelitian tercapai, maka penelitian tidak 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. Untuk lebih meyakinkan hasil pada siklus sebelumnya 

dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya. Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada sebuah 

siklus yang terdiri dari empat komponen. Empat komponen tersebut didasarkan pada 

model spiral dari Kemmist dan Mc Taggart yang terdiri dari 4 komponen yaitu 

perencanaan (plan), pelaksanaan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(refleldion). Komponen-komponen tersebut membentuk kegiatan yang disebut siklus. 

Diagram alur desain penelitian ditunjukkan Gambar 3, 



Perencanaan E l  

Perencanaan E I  
Pelaksanaan f-l 

I 

Pengamatan 

Gambar 3: Siklus PTK menurut Arikunto (2006:16) 

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing siklus adalah: 

a) Perencanaan 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menentukan rencana tindakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengkaji dan membuat perangkat pengajaran. 

Pengkajian dilakukan terhadap materi pelajaran, alokasi waktu dan indikator 

pembelajaran. Membuat Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) (lihat lampiran A 

hal. 104). Soal diskusi berbentuk essay untuk setiap materi bahasan. 

2. Merancang Instrumen. 

Merancang instrumen maksudnya membuat format lembar aktivitas belajar siswa 

selama kegiatan pembelajaran di kelompok, menyiapkan lembaran untuk catatan 

lapangan. 

3. Merancang dan menyiapkan kelompok kooperatif 

Membentuk kelompok-kelompok kooperatif dilakukan pada saat proses 

pembelajaran belum berlangsung. Jumlah siswa tiap-tiap kelompok pada 



pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 5 orang dengan kelompok yang 

heterogen. 

4. Merancang Kuis yang akan diberikan. 

Sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu merancang tes yang akan diberikan 

pada siswa (lihat lampiran C ha1.160). Kuis diberikan setiap akhir pertemuan, 

selanjutnya diadakan penilaian. Penilaian merupakan perhitungan skor 

perkembangan individu dan skor kelompok. Skor setiap individu dapat saja 

memberikan skor sumbangan terhadap skor kelompok berdasarkan rata-rata skor 

sebelumnya. 

5. Merancang pemberian penghargaan untuk kelompok. 

Jumlah skor dari masing-masing kelompok dibandingkan, tujuannya untuk 

membangkitkan semangat mereka. kelompok yang mendapat penghargaan akan 

diberi hadiah berupa sertfikat. 

6. Mendiskusikan rencana yang telah disusun dengan observer, ha1 ini dilakukan 

sebagai evaluasi kegiatan perencanan. 

b) Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini tindakan dari semua rencana yang telah dibuat. Pada 

tahap ini juga berlangsung di dalam kelas dalam bentuk pembelajaran, sebagai realisasi 

dari segala teori pendidikan dan metode atau teknik yang sudah dipersiapkan. 

Hasil yang diharapkan berupa efektivitas serta keterlibatan observer untuk 

membantu peneliti, agar dapat mempertajam refleksi dan evaluasi terhadap apa yang 

te jadi di dalam kelas tempat tindakan dilakukan. Tahap tindakan yang dilaksanakan pada 

penelitian ini : 



1. Mereviu penyelesaian tugas rumah (PR) 

Pada pertemuan pertama mereviu penyelesaian tugas rumah (PR) belum ada, 

karena pemberian tugas rumah mulai diberikan diakhir pertemuan pertama. Jadi 

mereviu penyelesaian tugas rumah baru terlaksana pada pertemuan kedua. Mereviu 

tugas rumah dilaksanakan dengan menanyakan soal yang sukar, kemudian soal 

tersebut dijelaskan oleh guru. 

2. Penyajian materi pembuka oleh guru. 

Penyajian materi pembuka pelajaran dilakukan guru setiap awal pertemuan. Guru 

memberikan penjelasan secara umum dan memberikan beberapa contoh dalam 

keadaan siswa masih duduk seperti pembelajaran Masikal. 

3. Diskusi kelompok 

Masing-masing siswa akan mendapat materi, soal atau tugas yang sama. Pada 

kelompok siswa secara bersama-sama bertanggung jawab membahas materi atau 

penyelesaian tugas mereka. Masing-masing siswa mempunyai hak yang sama untuk 

memimpin diskusi, tidak harus siswa yang pandai. Peserta diskusi pada masing- 

masing kelompok diharapkan dapat memecahkan masalah sekaligus menemukan 

konsep. 

Pada saat diskusi berlangsung observer mencermati aktivitas masing-masing 

kelompok. Segala kegiatan atau aktivitas siswa dicatat atau ditandai pada lembar 

observasi. Guru akan membantu jalannya diskusi pada masing-masing kelompok. 

Jika ada kelompok tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, guru hendaknya 

memberikan bantuan untuk meluruskan jawabannya. Guru juga perlu memotivasi 

agar jalannya diskusi pada kelompok menjadi aktif. 

Setelah semua kelompok sudah menyelesaikan tugas atau materi pada kelompok 

nya masing-masing, siswa langsung mempresentasikan apa yang telah mereka 
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selesaikan di kelompoknya. Mereka masing-masing mempunyai tanggung jawab 

yang sama terhadap tugasnya masing-masing, demikian juga mereka masing- 

masing mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan penjelasan dari anggota- 

anggota yang berasal dari kelompok lain. 

4. Pada setiap akhir pertemuan dilaksanakan kuis secara individu. Materi kuis 

mencakup beberapa materi yang telah mereka kerjakan pada kelompoknya hari itu. 

Jawaban siswa selanjutnya diproses untuk menentukan nilai hasil perkembangan 

individu siswa yang selanjutnya akan disumbangkan sebagai skor kelompok. 

Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih perolehan skor dasar 

dengan skor kuis. Skor dasar diambil dari nilai skor kuis pertama. Dengan cara ini 

setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan skor sumbangan 

yang maksimal bagi kelompoknya. 

5. Membuat kesimpulan. 

Kegiatan diakhir pembelajaran adalah guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan mengenai semua materi yang telah mereka bahas. Guru berperan 

memberikan bantuan bagi siswa untuk membuat kesimpulan. 

6. Memberikan penghargaan. 

Pada pertemuan berikutnya kelompok yang rata-rata poin mencukupi kriteria yang 

telah ditentukan diberikan penghargaan serta hadiah. Pemberian hadiah bertujuan 

untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

7. Pemberian soal sebagai tugas rumah (PR) 

Soal-soal tugas rumah (PR) merupakan latihan yang diberikan guru untuk 

dikerjakan di rumah. Ini bertujuan agar siswa mengulang pelajarannya sehingga 

mereka dapat memahami materi lebih lanjut. 



c) Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu 

saat pembelajaran. Data yang dikumpulkan pada tahap ini adalah berupa aktivitas siswa 

yang berlangsung dalam pembelajaran. Dalam melakukan pengamatan peneliti dibantu 

oleh seorang teman sejawat (observer). Kehadiran obsever yang mengamati aktivitas siswa 

membuat penelitian tindakan kelas ini menjadi obyektif. Sedangkan aktivitas siswa yang 

diamati adalah aktivitas positif dan aktivitas negatif. Aktivitas positif mempunyai indikator 

sebagai berikut: 

1 .  Berani mengemukakan pendapat atau bertanya (Oral activities). 

2. Menanggapi pendapat atau menjawab pertanyaan teman (Oral activities). 

3. Membantu teman yang sedang kesulitan memahami materi (Oral activities). 

4. Aktif dalam diskusi kelompok (Mental activities). 

5 .  Melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran seperti: 

membuat PR, menggangu teman, dan bermain-main (Mental activities). 

6.  Menulis kesimpulan atau hal-ha1 yang relevan dengan pembelajaran (Writing 

activities). 

d) Refleksi 

Pada tahap refleksi semua informasi data yang diperoleh dari hasil observasi 

dianalisis. Data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan dan ditemukan penyelesaiannya. 

Pelaksanaan refleksi dapat berupa diskusi antara peneliti dan observer untuk membantu 

peneliti, seperti pada tahap pengamatan agar hasil refleksi lebih baik. Proses refleksi sangat 

penting dalam keberhasilan penelitian. Hasil refleksi yang baik dan akurat merupakan 

masukan yang berharga bagi penentuan tindakan berikutnya. Hasil refleksi juga merupakan 

pertimbangan bagi perlu tidaknya dilaksanakan siklus berikutnya. 



MATERI DAN METODE 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan bentuk kegiatan, analisis situasi dan permasalahan yang telah 

diuraikan pada pendahuluan, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan 

dengan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut: 

1) memberikan pengetahuan awal tentang "Model-model Pembelajaran Aktif dalam 

Matapelajaran Fisika" kepada guru-guru Fisika SMA se-Kapupaten Pesisir Selatan, 

2) memberikan pengetahuan dan workshop tentang "Penyusunan Perangkat 

Pembelajaran berbasis Active Learning" terhadap guru-guru Fisika SMA se- 

Kapupaten Pesisir Selatan, 

3) memberikan pengetahuan dan workshop tentang "Penyusunan Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dalam Matapelajaran Fisika" terhadap guru-guru Fisika 

SMA se-Kapupaten Pesisir Selatan. 

Kerangka pemecahan masalah dapat dilihat pada Gambar 4. 

PendidikanIWawasan 

Keterampilan 

I .  Meningkatkan kompetensi guru-guru Fisika SMA 
2. Meningkatkan kualitas pendidikan 
3. Menumbuhkembangkan iklim penelitian dan publikasi ilmiah di kalangan guru. 
4. Meningkatkan karir serta kepangkatan guru 

Gambar 4. Kerangka pemecahan masalah 
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B. Realisasi Pemecahan Masalah 

Pengabdian kepada rnasyarakat yang diperuntukkan untuk mengatasi beberapa 

permasalahan telah dilaksanakan berupa pendidikan dan Pelatihan Penerapan Active 

Learning pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi guru-guru Fisika SMA di Kabupaten 

Pesisir Selatan. Kegiatan Pengabdian ini yang berjudul "Pelatihan Penerapan Active 

Learning pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-guru Fisika SMA di 

Kabu paten Pesisir Selatan" dilaksanakan secara bersamaan dengan 3 (tiga) jurusan lain 

di FMZPA Universitas Negeri Padang, dengan judul kegiatan: "Pelatihan Penerapan 

Active Learning dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-guru SMA 

Matapelajaran Matema tika, Biologi, Fisika dan Kimia se-Kabupaten Pesisir 

Selatan". 

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah: 

1. Perencanaan 

a. Penyusunan proposal oleh Tim pengabdian masyarakat terpadu MIPA yang terdiri 

dari ernpat proposal (satu proposal/jurusan), karena kegiatan ini akan dilaksanakan 

secara terpadu oleh empat jurusan yang berada di Fakultas MTPA UNP dan bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pessisir Selatan. 

b. Disetujuinya dua proposal dari empat proposal yang diajukan oleh empat jurusan di 

FMIPA UNP untuk di danai oleh DIPA UNP tahun 201 1. 

c. Tim pengabdian masyarakat terpadu MIPA membuat TOR tentang pelaksanaan 

kegiatan pengabdian yang didanai oleh D P A  UNP. Walaupun hanya 2 (dua) 

kegiatan yang didanai oleh DIPA UNP, namun demi kebersamaan di FMIPA UNP, 

dua dana yang diperoleh dibagi rnenjadi empat kegiatan, yaitu pengabdian terpadu 

MIPA (Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia). 



d. Dekan FMIPA UNP membuat surat izin pengabdian kepada Kepala Diknas 

Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Persiapan 

Secara umum kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi: Konsolidasi Ketua- 

ketua Pelaksana, suwai awal ke daerah, dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. 

Pessisir Selatan, dan koordinasi dengan Bupati. Rincian kegiatan yang dilakukan adalah : 

a. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah 

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian bersama semua tim pengabdian terpadu 

MIPA di ruang sidang FMIPA UNP, terutama yang berhubungan dengan penetapan 

jadwal, pembagian tugas dan menentukan materi pelatihan. Tujuan pertemuan dan 

diskusi ini adalah dalam rangka pemantapan rencana dan rnencari masukan baru 

yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. 

b. Melakukan pendekatan-pendekatan baik ke dalam (Perguruan Tinggi UNP) 

maupun ke luar, yaitu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Pendekatan yang dilakukan antara lain untuk mendapatkan izin Pengabdian Pada 

Masyarakat yang dimulai dari Izin Dekan FMLPA UNP,  Ketua LPM UNP, dan 

pemerintah setempat, penetapan peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengadakan pertemuan kembali dengan anggota tim pelaksana pengabdian terpadu 

MIPA yang bertujuan untuk membicarakan tentang materi yang akan disampaikan 

dan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian. 

3. Pelaksanaan. 

Kegiatan berikutnya adalah menetapkan peserta, susunan acara, jadwal kegiatan dan 

tempat pelaksanaan kegiatan. 

a. Penentuan Peserta. 



Yang diundang sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah Guru-guru SMA 

Matapelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia se-Kabupaten Pesisir 

Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Susunan Acara, Jadwal dan tempat kegiatan. 

Kegiatan ini dilakukan dua tahap, pada tahap pertama (hari pertama) dilakukan 

secara serentak untuk semua guru matapelajaran MIPA (Matematika, Biologi, 

Fisika dan Kimia) se-Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pesisir Selatan dan pada hari kedua kegiatan dipisah berdasarkan 

matapelajaran. Rincian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 s.d 2. 

Acara : Pelatihan Penerapan Active Learning dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) bagi Guru-guru SMA Matapelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan 
Kimia se-Kabupaten Pesisir Selatan 

Peserta : Guru-guru SMA Matapelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia se- 
Kabupaten Pesisir Selatan 

HarU tanggal : Minggu, 16 Oktober 20 1 1 
Waktu : 09.00-1 5.30 WIB 
Tempat : SMP Negeri 1 Painan 

Tabel 1. Kegiatan hari pertama 

No 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Penanggung Jawab 
Protokol 
Panitia di lokasi 
Dr. Ahmad Fauzi, M.Si. 

Prof. Dr. Lufri, M.S. 

Drs. Rusma Yul Anwar 

Prof. Dr. Lufii, M.S. 

Dr. Ahmad Fauzi, M.Si. 

Suherman, S.Pd., M.Si. 

Moderator 
Panitia Pelaksana 

Kegiatan 
Pembukaan 
Pembacaan Ayat Alquran 
Sambutan Ketua Pelaksana 

Sarnbutan Dekan FMIPA UNP 

Sambutan Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pesisit Selatan 
Presentasi I: Active Learning dalam 
pembelajaran MIPA 
Presentasi I1 : Research Based 
Learning dalam Pembelajaran MIPA 
Presentasi 111: Model Pembelajaran 
Berbasis Masalah Dalam 
Pembelajaran Matematika 
Diskusi 
ISHOMA 

Jam 
09.00-09.05 
09.05-09.15 
09.15-09.25 

09.25-09.35 

09.35-09.50 

09.50-10.20 

10.20-10.50 

10.50-1 1.20 

1 1.20-12.00 
12.00- 13.00 



I I Pembelajaran Berbasis Active 
learn in^ 

No 
1 1. 

Hari manggal : Minggul23 Oktober 201 1 
Waktu : 09.00-15.30 WIB 
Peserta : Guru-guru SMA Matapelajaran Fisika se-Kabupaten Pesisir Selatan 

Kegiatan 
Presentasi IV : Penelitian Tindakan 

14. 

14. 

Tabel 2. Kegiatan hari kedua 

Penanggung Jawab 
Dr. Hj. Ulfa Syukur, 

" 
Presentasi VII: Kiat-kiat 
Menemukan Judul PTK 
Diskusi 

c. Materi Pelatihan. 

Materi dan pemateri pada pelatihan dapat dilihat pada Tabel 3. Pemateri terdiri 

dari 16 dosen, dengan rincian 4 dosen dari masing-masing jurusan (Matematika, 

Biologi, Fisika dan Kimia). 

Jam 
13.00-13.30 

No 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

Dr. Hamdi, M.Si. 

Moderator 

13.30-14.00 

15.00-15.30 

Kegiatan 
Presentasi: Pelaksanaan Lesson 
Stu& untuk mengaktifikan siswa 
dalam pembelajaran Fisika 
Workshop: Penyusunan Proposal 
Penelitian Tindakan Kelas Dalam 
Matapelajaran Fisika 
ISHOMA 
Workshop: Penpsunan Perangkat 
Pembelajaran Berbasis Active 
Learning Dalam Matapelajaran 
Kimia 
Diskusi 

Penutup 

Penanggung Jawab 
Drs. Asrul, M.A 

Dr. Hamdi, M.Si 

Panitia Pelaksana 
Drs. Asrul, M.A dan Dr. 
Hamdi, M.Si 

Drs. Asrul, M.A dan Dr. 
Hamdi, M.Si 
Panitia Pelaksana 

Jam 
09.00-09.30 

09.30- 12.00 

12.00-13.00 
13.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.15 



Tabel 3. Materi Pelatihan 

C. Khalayak Sasaran 

Pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan terhadap Guru SMA di Pesisir 

Selatan ini pada umumnya diperuntukkan bagi seluruh guru MIPA. Dengan demikian, 

sebagai khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah Guru-guru SMA Matapelajaran 

Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia se-Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Undangan terdiri dari 100 orang peserta yang terdiri 

dari 25 orang guru untuk masing-masing matapelajaran (Fisika, Kimia, Biologi dan 

Matematika) ditambah dengan 5 orang undangan diluar peserta yang berasal dari Dinas 

No 

1 

4 
5 
6 
7 

* 

l o  

MATERI 

Active Learning dalam Pembelajaran MIPA 
Research Based Learning dalam Pembelajaran 
MIPA 
Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam 
Pernbelajaran MIPA 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
Kiat-kiat Membuat Judul Penelitian Tindakan Kelas 
Perangkat Pembelajaran berbasis Active Learning 
Lesson Study 
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Active Learning dalam Matapelajaran Fisika 
Model-model Pembelajaran Aktif dalam 
Matapelajaran Kimia 
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis 

1 
Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 
dalam Matapelajaran Kimia 
Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 
dalam Matapelajaran Matematika 
Active Learning Berbasis Lesson Study dalam 
Matapelajaran Matematika 
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Active Learning dalarn Matapelajaran Matematika 
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Active Learning dalam Matapelajaran Biologi 
Model-model Pembelajaran Aktif dalam 
Pembelajaran Biologi 

PEMATERI 

Prof. Dr. Lufii, M.S 

Dr. Ahmad Fauzi, M.Si 

Suherman, S.Pd, M.Si 

Dr. Hj. Ulfa Syukur, M.Si 
Dr. Hamdi, M.Si 
Drs. Zul Afkar, M.S 
Drs. H. Asrul, M.A 

Harman Arnir, S.Si., M.Si 

Drs. Amrin, M.S 

Drs. Bahrizal, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Drs. Lutfian Almash, M.S 

Drs. Syafriandi, M.Si 

Drs. H. Yarrnan, M.Pd 

Dra. Helendra, M.Si 

Muhyiatul Fadilah, S.Si, 
M.Pd 



Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai peninjau. Dari 100 orang yang diundang, 

pada hari pertama (Minggu, 16 Oktober 201 1) peserta yang hadir adalah 86 orang dimana 

guru matapelajaran Fisika yang hadir be rjumlah 19 orang dan pada hari kedua (Minggu, 23 

Oktober 201 1) yang hadir adalah 14 orang @ a h r  Hadir pada Lampiran). 

D. Metode Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sharing informasi dari para dosen MTPA. 

Kemudian diiktui dengan praktek pembuatan proposal PTK yang menerapkan active 

learning dengan inti kegiatan adalah, 

1. meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran, baik dari 

segi pedagogik maupun profesionalisme, 

2. membantu guru-guru kimia dalam ha1 membuat atau mempersiapkan perangkat 

pembelajaran active learning, 

3. meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dihasilkan para siswa yang berkompeten 

d ibidangnya, 

4. menumbuhkembangkan iklim penelitian dan publikasi ilmiah di kalangan guru, 

5 .  meningkatkan karir serta kepangkatan guru. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16,23 dan 26 Oktober 201 1 di SMP Negeri 1 

Painan dengan metode yang digunakan: 

1. Presentasi 

Pada hari pertama para peserta mendapat pendidikan melalui presentasi oleh 5 orang 

narasumber menggunakan lap top dan LCD. Judul-judul materi yang dipersentasikan 

adalah: 

1) Active Learning dalam pembelajaran MLPA 



2) Research Based Learning dalam Pembelajaran h4PA 

3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Pembelajaran Matematika 

4) Perangkat Pembelajaran Berbasis Active Learning 

5) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Kiat-kiat Menemukan Judul PTK. 

2. Diskusi 

Selain mendapatkan pendidikan, para peserta juga diberi kesempatan menyampaikan 

perrnasalahan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran, baik menyangkut 

metode pembelajaran, peralatan laboratorium maupun motivasi siswa belajar. 

Kemudian para peserta dibirnbing untuk menernukan solusi dari permasalahan yang 

mereka hadapi melalui diskusi dengan narasumber untuk selanjutnya para peserta 

dimotivasi menyusun proposal Penelitian Tindakan Kelas. Setelah tahap diskusi secara 

klasikal selesai dilakukan, peserta diminta untuk duduk berkelompok sesuai dengan 

matapelajaran yang mereka bina di sekolah untuk mendiskusikan topik dan judul-judul 

proposal PTK. Judul-judul proposal PTK yang diusulkan peserta dikumpukan, clan 

peserta diminta untuk merancang (membuat out line) proposal PTK tersebut 

berkelompok sesuai dengan judul yang diusulkan untuk didiskusikan pada pertemnuan 

berikutnya. 

3. Workshop 

Pada hari kedua, kegiatan pengabdian dikelompokkan perjurusan. Kimia dan Fisika 

dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 20 1 1, biologi dan matematika pada tanggal 26 

Oktober 201 1. Masing-masing kegiatan bertempat di SMPN 1 Painan. 

Kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengabdian pada masyarakat dapat di pandang dari dua aspek, yaitu hasil 

sebagai suatu proses dan hasil sebagai suatu pencapaian tujuan. Pada prinsipnya kedua 

hasil ini tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan yang dicapai dalam proses juga 

merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

A. Hasil Sebagai Suatu Proses 

Selama melakukan pelatihan ini, seluruh proses kegiatan pelatihan dapat diamati 

untuk : 

1. Melihat seberapa jauh partisapasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir 

Selatan dalam pengembangan bidang pendidikan 

2. Melihat seberapa jauh minat dan keseriusan Guru-guru SMA Matapelajaran 

MIPA khususnya guru matapelajaran Fisika di Kabupaten Pesisir Selatan 

dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan observasi awal dan izin 

pengabdian di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, meninjau lokasi 

pelaksanaan pengabdian, dan pada tahap pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa seluruh guru 

MlPA yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 

perhatian yang besar terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten tersebut. Hal ini terlihat 

dari data yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, diantaranya: 

1. Umumnya guru-guru SMA khusus guru-guru MIPA SMA di Kabupaten Pesisir 

Selatan sudah banyak yang S2 baik dengan biaya dari Dinas Pendidikan maupun 

dengan biaya sendiri dimana datanya dapat dilihat pada Tabel 4. 



Tabel 4. Data Guru-guru SMA Mata Pelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan 
Kimia se-Kabupaten Pesisir Selatan yang berpendidikan S2. 

Guru Mata Pela'aran Ber endidikan S2 
10 orang 

2. Kimia 7 orang 
5 orang 

4. Biologi 3 orang 

Di samping data di atas juga masih banyak guru-guru MIPA SMA yang sedang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 baik dengan biaya dari Dinas Pendidikan 

maupun dengan biaya sendiri. 

2. Terjalinnya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 

dengan UNP, yaitu dengan dibukanya kelas jauh untuk mahasiswa S2 di 

Kabupaten Pesisir Selatan 

3. Kualitas pendidikan SMA di Kabupaten Pesisir Selatan semakin meningkat dari 

tahun ketahun, yang dapat dilihat dari prestasi siswa dalam olimpiade MIPA, 

banyaknya siswa tamatan SMA yang melanjutkan Pendidikan ke Perguruan 

Tinggi Negeri yang tersebar di seluruh PTN di Indonesia. 

Selama proses pelatihan, berdasarkan hasil pengamatan terhadap peserta pelatihan, 

pada umumnya minat dan keseriusan guru-guru SMA di Kabupaten Pesisir Selatan 

umumnya guru-guru Matapelajaran MIPA dan khususnya pada matapelajaran Fisika, 

cukup tinggi. Guru-guru yang datang memiliki usia yang beragam, mulai dari guru-guru 

yang masih muda sampai guru-guru yang sudah hampir pensiun. Menurut pengamatan 

kami, semangat dan kesungguhan pengikut pelatihan ini sangat tinggi, dan mereka pada 

umumnya dapat mengerti semua yang telah diberikan. 

Selama dilaksanakan pelatihan ini, sebagai suatu proses, boleh dikatakan tidak 

ditemui hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini, bahkan Kepala Dinas Pendidikan dan 

guru-guru matapelajaran MIPA di Kabupaten Pesisir Selatan meminta lagi supaya untuk 



selanjutnya UNP khususnya FMIPA mengadakan lagi pengabdian masyarakat lain yang 

bisa membantu dan menarnbah wawasan dan keterampilan dari guru-guru mereka. 

B. Hasil Sebagai Suatu Pencapaian Tujuan 

Melalui pelatihan ini, ada beberapa butir tujuan yang telah ditetapkan pada bagian 

terdahulu, yaitu : 

1. Dapat menambah wawasan guru tentang penerapan model-model pembelajaran aktif 

(Active Learning) dalam matapelajaran Fisika di sekolah. 

2. Dapat melatih guru-guru Fisika menyusun perangkat pembelajaran berbasis Active 

Learning dan menerapkannya dalam pembelajaran Fisika di sekolah. 

3. Dapat melatih guru-guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas dalam 

matapelajaran Fisika dengan menerapkan Active Learning. 

4. Dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dihasilkan para siswa yang 

berkompeten dibidangnya. 

5 .  Dapat menumbuhkembangkan iklim penelitian dan publikasi ilmiah di kalangan guru. 

6 .  Dapat meningkatkan karir serta kepangkatan guru, karena sekarang ini setiap guru 

yang mau naik pangkat dari Golongan IIVb ke IIYc harus melakukan penelitan dan 

hasil penelitiannya dipublikasikan. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan merujuk kepada 

keseluruhan tujuan yang ingin dicapai tanpa diuraikan satu-persatu. Sebagai inti kegiatan 

workshop, dibagi atas dua, yaitu: 

1. Penyarnaan persepsi tentang active learning dan PTK. Pada seksi pertarna ini, dilihat 

apakah peserta telah tergugah dan timbulnya keinginan peserta untuk melaksanakan 

active learning dan PTK setelah diadakan pelatihan dan penyelenggaraan berbagai 



keterampilan. Kemud ian, secara berkelompok, peserta diminta mengajukan judul 

proposal PTK yang menerapkan active learning. 

2. Pembuatan draf proposal PTK yang nantinya dipresentasikan pada hari kedua. 

Selama kegiatan syaring informasi untuk menyamakan persepsi berlangsung, 

terlihat para peserta sangat serius mengikuti wawasan yang diberikan dan dalam sesi tanya- 

jawab para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama tentang 

penerapan Active Learning di sekolah dan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas 

(PTK). Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan peserta adalah sebagai berikut: 

I. Sejauh mana keberhasilan Active learning ini di sekolah (beri contoh), sehingga kita 

bisa menerapkan nya pada pembelajaran di sekolah kita nantinya (Agung) 

2. Bila kita melaksanakan active learning, tutuntan dari Standar Zsi, SKL tidak terpenuhi. 

Bagaimana menyikapinya? (Marthalena). 

3. Tertarik dengan RBL dari pak Fauzi: Apa yang dibutuhkan kita sebagai calon peneliti 

yang dapat menfasilitasi penelitian yang akan dilakukan (Ari) 

Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab pula dengan antusias sampai tuntas 

oleh pemateri. 

1. Prof. Dr. Lufri, M.S. menjawab dengan meberikan kunci pelaksanaan active learning 

yaitu Konsep Active learning ANAK AKTIF BELAJAR dan GURU AKTIF 

MEMBIMBrNG. 

2. Dr. Hamdi, M.Si. menjawab dengan memberikan contoh: 

a. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Di Kelas X3 SMA Negeri 1 Talamau, 

b. Penggunaan Pendekatan Inkuiri Melalui Pelayanan Team Teaching Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas X.6 SMAN I 

Lubuk Alung 
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c. Peningkatan Motivasi, Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa dengan 

menggunakan metode Jnvitation Into Inquily kelas VIIla SMP N 14 Kota Jambi 

3. Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Si. menjawab, yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 

bagaimana kita bisa menggali masalah dan punya modal solusi yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Setiap melakukan penelitian, segala kegiatan hams 

terekam dengan baik, sehingga kita punya data yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara jujur. 

Dengan demikian, keingingan dan ketergugahan tersebut dapat dilihat dari indikitor yang 

muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta tersebut. 

Kemudian, para peserta secara berkelompok sesuai dengan bidang studi masing- 

masing secara serius merumuskan suatu judul proposal PTK yang menerapkan active 

learning. Para peserta saling bekerjasama untuk mengintegrasikan materi active learning 

dalam proposal PTK yang telah diberikan oleh pemateri sebelumnya. Akhirnya, dari 6 

(enam) kelompok didapatkan 7 (tujuh) judul proposal penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang diusulkan oleh peserta seperti terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Judul-judul Proposal PTK yang diusulkan oleh kelompok guru-guru SMA 
mata pelajaran Fisika di Kabupaten Pessisir Selatan. 

Judul Proposal PTK yang diusulkan 

Upaya Meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar melalui Pembelajaran aktif dengan 
metoda diskusi kelompok dan pemberian 
latihan secara kontinu pada materi gerak 
kelas X SMAN 1 Tarusan 

Upaya meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa melalui pembelajaran aktif 
berbasis Hypnoteaching pada konsep Listrik 
Statis di Kelas XI1 SMAN 2 Bayang 
Upaya meningkatkan aktivitas belajar dan 
hasil belajar siswa melalui model 

Kelompok 
No 
I 

I1 

Anggota 
1. Berry Devanda, S.Pd 

(SMAN 1 Tarusan) 
2. Gesmami., S.Pd 

(SMAN 1 Tarusan) 
3. Defii Fandri, S.Pd 

(SMAN 2 Tarusan) 
1. Syafwali Herisman 

(SMAN 1 Bayang) 
2. Desrinal (SMAN 1 

Ba~ang)  
3. Desmawati (SMAN 

2 Bayarkg) 



Dari 7 (tujuh) judul proposal pada Tabel 5, hanya 4 (empat) kelompok (Kelompok 2, 3, 4 

dan 6) telah mengumpulkan draf proposal PTK yang mereka buat. Proposal tersebut dapat 

dilihat pada Lampiran 4, 5 dan 6. 

Diakhir workshop (hari kedua) setiap kelompk mempresentasikan hasil kerjanya 

berupa draf porposal PTK untuk bersama-sama melihat kelebihan dan kekurangan draf 

proposal yang telah mereka buat. Kelebihan dan kekurangan dari draf proposal PTK yang 

ditemukan pada kelompok yang satu akan menjadi masukan bagi kelompok yang lain, 

begitupun sebaliknya. Kelemahan yang ditemukan, kemudian diberikan masukkan oleh 

kelompok lain serta pemateri untuk selanjutnya dapat diperbaiki. Aktivitas peserta terlihat 

diri pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti terhadap proposal kelompok I1 dengan 
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judul Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Aktif 

Berbasis Hypnoteaching pada Konsep Listrik Statis di Kelas XI1 SMAN 2 Bayang, dan 

anggota Syafwali Herisman (SMAN 1 Bayang), Desrinal (SMANI Bayang), Desmawati 

(SMAN 2 Bayang), dan Nofri Netti (SMAN 2 Bayang). 

I. Masalahnya apa, pembatasan masalahnya sampai ditnana dan bagaiamana teknik 

penyelesaiannya (Nurmedris) 

2. Apakah hypnoteaching termasuk model atau pembelajaran aktif (Beta Centaury) 

3. Metode apa yang dipakai pada proposal ini? (Aprinaldi) 

Kemudian dilanjutkan dengan penampilan kelompok IV dengan judul Upaya 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan Rasa Tanggung Jawab Melalui Penbelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada Materi Usaha dan Energi pada kelas XI SMAN 1 Batang 

Kapas, yang beranggotakan Beta Century (SMAN 2 Painan), Aprinaldi (SMAN 1 Bt 

Kapas), dan Zul Febriani (SMAN 1 Bt Kapas). 

1. Sejauhmana Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa tanggung 

jawab? (Nasrul). Jawab: Jigsaw memberi kesempatan kepada semua siswa untuk aktif 

dalarn mengemukakan dan menanggapi pendapat teman lain. Jigsaw menekankan 

tanggung jawab pribadi. 

2. Bagaimana bentuk instrumen atau lembar obsewasi untuk kernrnapuan komunikasi 

dan tanggung jawab? (Rini). 

3. Komunikasi apa yang akan diamati, apakah komunikasi lisan dan tulisan? 

(Gesmarini). Jawab: keduanya akan diamati (Lisan pada waktu diskusi dan tulisan 

pada waktu memberi laporan) 

4. Metode Jigsaw kurang kelihatan di proposal, sehingga perlu dipertegas lagi 

(Desmawati). Jawab: Sarannya diterima 
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Bila dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncui dari peserta, terlihat bahwa 

peserta cukup serius dalam mengikuti jalannya workshop. Peserta terlihat mengerti dengan 

topik dan gambaran proposal yang dipresentasikan, sehingga gambaran tentang hasil yang 

telah dan diharapkan akan tercapai setelah diadakannya kegiatan workshop ini. 

C. Analisis 

Pada bahagian ini akan dianalisa beberapa faktor yang berhubungan dengan proyek 

pelatihan ini, seperti faktor penghambat dan faktor penunjang masyarakat. 

1. Faktor Penghambat. 

Ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanan kegiatan ini 

antara lain : 

a Ruang pertemuan yang tidak begitu besar membuat bergerakan narasumber 

terbatas dan ruang pandang yang terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap kurang 

bagusunya interaksi antara narasumber dengan peserta selama proses syaring 

informasi. 

b Terbatasnya waktu yang tersedia, sehingga tidak semua topik yang akan 

dipersentasikan bisa dilaksanakan. Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan 

pengabdian terpadu MIPA, dari tujuh orang narasumber yang telah 

mempersiapkan bahan untuk dipersentasikan hanya 5 orang yang bisa 

mempersentasikan topik yang telah disiapkan tersebut. 

c Peserta kurang memanfaatkan teknologi informasi berupa fasilitas internet 

dalam mencari bahan untuk pembuatan proposal sehingga peserta merasa 

kekuranga sumber bacaan. 

d Hambatan kecil lainnya adalah ada beberapa kelompok tidak membawa lap top 

pada saat workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan proposal PTK, 
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sehingga 2 kelompok dari 6 kelompok tidak mengumpulkan draf proposal 

PTK. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang ditemui dalam melaksanakan proyek ini adalah : 

a. Lokasi kegiatan di SMP 1 Painan yang berada ditengah kota Painan membuat 

peserta dan narasumber mudah untuk mencapai lokasi kegiatan. 

b. Adanya partisipasi aktif dari Dinas Pendidikan setempat dalam membantu 

mulai dari persiapan, acara pembukaan sampai pelaksanaan kegiatan ini. 

c. Respon kepala dinas dan guru-guru sangat baik, membangkitkan semangat tim 

pelaksana pengabdian terpadu MIPA, sehingga kegiatan dapat berlangsung 

dengan baik dan lancar. 

d. Guru-guru menerima kegiatan ini dengan antusias sehingga workshop dapat 

menghasilkan produk berupa draf proposal PTK yang menerapkan active 

learning. 

D. Keterkaitan 

Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara terpadu oleh empat jurusan yang berada 

dalam Fakultas MIPA UNP dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pessisir Selatan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan usah pemerintah dalam meningkatkan 

kompetensi guru-guru khususnya guru matapelajaran MIPA dalam ha1 mengkatifkan siswa 

melalui penelitian tindakan kelas (PTK) sehingga diharapkan menghasilkan pembelajaran 

yang berkualitas dan berhasil baik. Bagi Universitas Negeri Padang (UNP), kegiatan ini 

merupakan penvujudan dari pelaksanaan salah satu dari tiga Tri Darma Perguruan Tinggi 

yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada pengabdian kepada masyarakat ini, 

diharapkan setiap dosen dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu praktisnya yang dapat dirasakan 
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1 langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bagi khalayak sasaran, melalui kegiatan ini 

I khalayak sasaran dapat menimba ilmu, menambah wawasan dan menggunakan ilmu yang 

didapat dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Di samping itu, melalui kegiatan ini, 

kahalayak sasaran juga dapat mempercepat dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka masing-masing. 
I 

E. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan 

Agar diketahui keberhasilan kegiatan yang dilakukan dan untuk melihat tanggapan 

peserta, pada penghujung worksop diminta tanggapan terbuka dari setiap peserta, komentar 

dan saran terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Tanggapan-tanggapan peserta 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1 .  Kesan: Kegiatan ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan guna menuju 

guru yang profesional. Pesan: Sebaiknya kegiatan ini di tindak lanjuti sampai lahir 

laporan hasil PTK 

2. Kesan: Pelatihan ini sangan memberikan motivasi kepada kami para guru disini. 

Motivasi dalam meningkatkan proses pembelajaran serta motivasi untuk 

mengembangkan diri. Pesan: sangat membantu dan diharapkan waktunya 

ditambah. 

3. Pelatihan PTK ini membuka mata saya tentang cam membuat PTK dan saya 

menjadi termotivasi melanjutkan PTK yang sedang saya lakukan. Kegiatan ini 

sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan masih ada kegiatan seperti ini di Pesisir 

Selatan (Desmawati, 08536334361 8). 

4. Kegiatan ini memang perlu disosialisasikan pada sekolah, kalau perlu waktu 

ditambah lagi, sehingga lebih banyak waktu untuk diskusi dan tanya jawab. 



Sebaiknya beri contoh implementasi berbagai macam tipe active learning ke setiap 

matapelajaran. Tempat kegiatan hendaknya dipilih ruangan yang besar dan fasilitas 

yang memadai. 

5. Dengan adanya workshop PTK, sangat membantu sekali bagi kami guru-guru yang 

akan membuat PTK dan kami sangat membutuhkan Bapak-bapak dalam 

penyusunan PTK kami nantinya. Kenapa waktunya Cuma sangat pendek sekali, 

apakah ndak ada pertemuan selanjutnya untuk PTK? Kalau ke Padang kami 

memang agak susah, tapi dengan adanya di Painan sangat membantu sekali bagi 

kami. Terimakasih Bapak atas waktu yang Bapak sediakan untuk datang ke Pesisir 

Selatan. 

6. Kesan: Saya sagnat berterimakasih dengan adanya pelatihan "Penerapan Active 

learning dalam PTK" ini karena saya mulai bisa memahami apa itu PTK dan 

langkah-langkahnya. Pesan: Kalau dapat pelatihan yang seperti ini berkelanjutan 

agar kami lebih paham dengan PTK (Zulfebriani, SMAN 1 Batang Kapas, 

0812661 16822) 

7. Kami berterimakasih atas kegiatan yang diselenggarakan. Banyak sedidkitnya 

telah menambah pengetahuan dan penglaman kami. Hanya saja kalau bisa tiap 

materi dibahas tuntas. Seperti PTK misalnya, kami hendaknya memahami betul 

PTK itu, mungkiti melalui jawaban setiap keluhan kami tentang PTK (Nasril, 

08 i 374547447) 

8. Mudah-mudahan kami bisa melakukan PTK ini, tolong bantu kami ya Pak!!! 

Terimakasih atas ya Pak atas bantuannya dan pelatihan yang sudah diberikan 

selama 2 hari (Elma Yusnita, S.Pd., 081266196482) 

9. Kesan: Acaranya sangat bermanfaat, bisa mengetahui lebih dalam tentang active 

learning dan lebih memotivasi untuk membuat PTIG. Mudah-mudahan kami akan 
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menghasilkan sebuah PTK yang berguna untuk peningkatan pembelajaran di masa- 

masa berikutnya, tapi waktunya terasa sangat singkat. Pesan: Kalau bisa diulang 

pada hari yang lain dengan topik yang berbeda (Gesmami, SMAN 1 Tarusan, 

08127485852). 

10. Acara ini sangat bermanfaat bagi kami karena melalui acara ini kami lebih 

mengetahui masalah PTK. Tapi harapan kami, kalau bisa untuk k e d e p a ~ y a  acara 

ini waktunya lebih panjang lagi Flidarti, SMAN 1 Painan, 08 1374776 150) 

1 1 .  Manfaat dari acara ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa 

mengembangkan diri dalam bidang penelitian (PTK). Memberikan kesempatan 

pada kami untuk membimbing kami dalam membuat PTK (Nurmedris, 

081 363961599) 

12. Materi yang disajikan bagus, sangat terpakai dan ditemukan setiap kali 

pembelajaran, sayang waktunya pendek. Namun di SMAN 2 Lengayang, 

permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya nilai input sehingga sering 

terkendala dari penyelesaian soal-soal (Emy Maknita, SMAN 2 Lengayang, 081 3 

63382456) 

13. Kesan: Acaranya sangant bermanfaat sekali bagi saya, karena dengan adanya 

pelatihan ini menambah wawasan dan pola piker saya dalam melakukan atau 

membuat PTK. Pesan: Acara ini agar berlanjut terus, tidak berhenti sampai disini. 

Waktunya tolong diperpanjang, terlalu singkat. Harap bantuan Bapak nantinya jika 

kami suatu saat ada masalah dalam pembuatan PTK, thanks (Anita Arma, SMAN 

1 Painan, 085263932037) 

14. Kesan: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru. Dengan 

adanya pelatiah ini, wawasan saya mengenai PTK bertambah. Saya menjadi 

termotivasi untuk melakukan PTK di sekolah saya. Pesan: Semoga acara pelatihan 
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ini semakin dikembangkan oleh pihak/Bapak dari Fakultas MLPA UNP. Kalau 

kami ada masalah mengenai PTK ini, semoga Bapak bisa membantu kami untuk 

masa yang akan dating, (Rini Amelia, S.Pd., SMAN 2 Painan, 081374708065). 

15. Adanya permintaan dari peserta (Guru-guru SMA Matapelajaran Fisika di 

Kabupaten Pesisir Selatan) agar selanjutnya dapat diadakan lagi acara yang sama 

dengan memberikan pengetahuan lain yang dapat mereka rnanfaatkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Pelatihan Penerapan Active Learning dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-guru SMA se-Kabupaten Pesisir Selatan pada 

Matapelajaran MIPA umumnya dan Fisika khususnya telah: 

1. Menambah wawasan setiap peserta dalam bidang pengembangan PTK khususnya 

tentang penerapan active learning dalam PTK. 

2. Menambah wawasan guru tentang penerapan model-model pembelajaran aktif 

(Active Learning) dalam matapelajaran Fisika. 

3. Menambah motivasi peserta untuk mengembangkan diri melalui pelaksanaan PTK 

di kelas masing-masing. 

4. Memupuk sikap selalu mencari penyelesaian setiap ditemukan permasalahan di 

kelas masing-masing. 

5. Dirasakan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

6. Menambah wawasan dan melatih guru dalam penyusunan proposal Penelitian 

Tindakan Kelas, khususnya proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

Matapelajaran Fisika dengan menerapkan Active Learning. 

B. Saran 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, disarankan beberapa ha1 berikut ini: 

1. Perlu pelatihan lanjutan tentang merancang dan menyusun proposal PTK bagi para 

guru Fisika dengan waktu yang lebih panjang. 

2. Perlu dukungan dana penelitian dari dinas pendidikan bagi guru-guru agar mereka 

dapat melaksanakan PTK di sekolang masing-masing. 

42 



DAFTAR PUSTAKA 

B b ,  Usman. (2010). Pengembangan Model P A m M  dalam mata pelajaran Kimia di 
SMA. Disertasi. Padang: UNP. 

Bonwell, C.C. (1 995). Active Learning: Creating excitement in the classroom. Center for 
Teaching and Learning, St. Louis College of Pharmacy 

Bellamy, L., Bany, W., & Foster, S. (1999). A Learning Centered Approach to 
Engineering Education for the 21st Century: The Workshop. College of 
Engineering and Applied Sciences. Arizona State University. 

De Porter, B. dan Hernacki, M., terjemahan Abdurahrnan, A. (1991). Quantum Learning, 
Membiasakan Belajar Nyaman dun Menyenangkan. Mizan Media utama, Bandung. 

De Porter, B., Mark, R., dan Singer, N.S., 1999. Quantum Teaching Mempraktikkan 
Quantum Learning di Ruang-ruang ke1a.s.-Mizan Media utama, Bandung. 

Sanjaya, Wina. (2006). Strategi Pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. 
Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 

Thomas, J. (1972). The variation of memory with time for information appearing during a 
lecture. Studies in Adult Education, 4,57-62 





Lampiran I : Daftar Hadir Peserta 

1. Daftar Hadir Peserta Fisika Hari Pertama 

2. Daftar Hadir Peserta Fisika Hari Kedua 



~ DAFTAR HADlR 

Judul : Pelatihan Penerapan Active Learning dalam Penelitian Tindakan 
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Lampuan 2 : Materi Workshop 

1. Pendekatan Belajar Akti f 

2. Pengembangan Profesi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Pengantar ~ e d u j u j  Lesson Study 



, Cara pandang yang menganggap: 
- 

Mengajar adalah berperan serta 
dengan si pernbelajar dalarn 
rnembangun rnakna dengan cam: 
- mernpertanyakan kejelasan 
- bersikap kritis 
- rnelakukan pernbenaran fjustifikasi 

Sistem PBM 
- CKWilfffltlRl 

Alat Bantu 

Buku 

Siswa Lulusan 

0 0 
J x 

Lingkungan 

Apa itu Belajar Aktif? 

:Cam pandang yang menganggap: 

Belajar adalah proses membangun rnakna/ 
pemahaman, oleh si pembelajar, 
tehadap 

- pengalaman dan 
- infonnasi 

yang disaring dengan 

-perwp+i - pikitan (pengetahatan yang dimiliki), dan 
- perasaan 

Belajar AMif: I 

kondisi agar potensi 
r 'q j  siswa bertumbuh- 

kernbang. 



Melakukan sesuatu. 

Secata tak langsung: 

Diskusi Kelompok (4 - - lev, 

- 
Berikut adalah modus bebjar dengan hasil yang 
beMa-beda pada ingatan siswa. 

1- -1 B 
Ututkanlah mod- bssebut dad ' yay  berdampak lawanp balc 

ke paling balk terh3dap hasiVyang &qat slsva. 
Bagaimam u ~ t a n  modus Eersebut d i  dasm FYSIaWI 

mengajar Anda? 

film tentang suatu kqadtan. 

Model Belajar Aktif 
(L. Dee Fink, 1999) 

- 

Mengalami: Berdialog dengan: 



- 

Belajar Aktif? 

Model Belajar Aktif 
(I.. Dee Fink, 1999) 

Berdialog dengan diri 

Si pebelajar berpikir reflektif 
tentang apa yang mereka 
pelajari dan bagaimana 
perasaan mereka sewaktu 



~ E N P ~ S E S  Fitrah Ber- 

( M W - )  

p"8n 

IMMI(AS1 l W N  TPHU 

@ i<3 
SlFAT DASAR ANAK 

-lb .aLC-CRIA, tD46* - - - -b4 -L IY  Y * . k  

Mengapa Belajar Aktif? - 
Dasar Hukum (2) 

- 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 
prosw pembuda aan dan pemberdayaan 

rta didik yan Lrlangsung sepan. ng 
E a t  (UU no 203003: Sisdiknas, ps fayat 
3) 
Pendidikan disele arakan dengan rnernberi 
keteladanan, m e z n g u n  kemauan, &n 
mengembangkan kre&vitas peserta didik 
dalarn proses rnbela'aran (UU no 20/2003: 
Sisdiknas, ps r a y a t  41 

- 

Lebih rinci tentang Bagaimana 
suasana belajar aktif ... 

engapa Belajar Aktif? - 
Hukum (1) 

Proses pernbelajaran pada satuan pendidikan 
diselenssarakan secara intenktr% inspire 
menyenangkan, menantang, hemotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktie 
serta rnemberikan ruang yang cukup bagi 
prakam, krea-vitas, dan kemandin'an 
sesuai dengan bakat, rninat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik (PP 19/2005: Standar Nasional 
Pendidikan, ps 19, ayat 1) 

Mengapa Belajar Aktif? - 
- 

I 

K'iri: 

. kutlulul besar = bamsk 
Perilaku Guru 

. Vinga k&l= kwang 
*dengarkan siswa 



Primadi, 2000: 

- . 
Berpikir + = imajinasi 
Berkreasi imajinasi akan 

Kapasitas syaraf utk 
berpikir mengedl bila 
otak menerima 
ancaman. Otak 
dibajak secara 
emosional (QT) 

&&A. 

- 1ulk.n shpakah ini? - Apabh ahli menghasRk.n kuy. yang bmar 8ean hngsung ? 

:an bera 
l baru 
I- 

/ 
k akan i 
emuan t 

Belajar Aktif IPAKEM, 
;minimal 

- 

@ Dorong siswa untuk ungkap 
gagasanlperasaan sendiri 

@ Rangsang siswa untuk berpikir 
cara lain/berpikir alternatif 

. 2 + 3 - .... - .... + .... = 5  

.AgaibJbxalnhejia7 - Mengapaibukda 
Indonesia Jakarta? 
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Siap jadi pembaharu? 
- 

Thrnk " 9 8  

Plan small8 
Act now !!! 

Resiko tidak berbuat apa-apa bisa lebih 
r daripada berbuat dan Mlah 

Lebih baik berbuat, walaupun temyata kemudiin salah 1 aripada diam seribu basa. 

smyum, Slnapf utn PmdWbm IndnsW &n bur. 
K-: 24 Jan 2003 

I Pernbaharvan Pendidikan 



diadopsi dari bahan-bahan 
Lemlit UNP-agus 09 

sosialisasi 

'OINT 

, R : ~ o t i v a s i  
- 

'@ Peneliin Tindakan Kelas (PTK) 

,5j Karakteristik PTK 

Langkah-langkah PTK 

~eknik Pengurnpuhn Data eJ Proses Analisis Data 

F-j Sistematika Usulan Penelitian PTK 

. sew* gerak keg+- p d & u  
yang sengaja dilakukan 
dengan tujuan teitentu 
yang dalam penelitian 

PTK adalah penelidan tiqdakan u n e k  
mem rba~la mrlhr prakt~k pembela aran 
di keEnya, sehingga berfokus p d a  
kelas atau pada proses belajar-mengajar 
yang te  rjadt di kelas. 

PTK a&-tindqkan y a q  ang diialdni 
lebih balk clan yang blasa d i l ahan .  

Tu jwn umum PTK memeehkan 
pennasalahan nyata dalam kelas, untuk 
mem rbaikimutupembela-aran 
sekacus mencari -awaban dmiah 
mengap ha1 tersekut da di-hkan 
dengan tindakan yang di I!? kukan. 
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memperbaiki berbagai persoalan nyata dan 
praktis dalarn peningkatan mutu pernbelajaran 
di kelas yang dialarni langsung dalarn interaksi 
antara guru dan siswa yang sedang belajar. 

FJ KllR#l(TlRlSllK fTK 

- mMasa-asi-gtl~, 
m Tujuannya memperbaiki pembe- 

lajaran 
n Metode utama adalah refIeksi diri 

dengan mengikuti kaidah-kaidah 
penelitian 

n Fokus penelitian berupa kegiatan 
pembelajaran 

n Guru bertindak sebagai pengajar 
dan peneliti. 

arndi: diadopsi dari bahan-bahan sosialisasi 
TK di Lemlit UNP-agus 09 

PRINSIP-PRINSIP PTK 

PlK mmpakan paelftian terapan, M p t i f  dan kualiW 

= PTK merupakan Jenis pendiiilll yarg bempaya u n  
mencad dan menemukan penyebab timbulnya masalah 

m PTK pada prinslpnya adalah sualu upaya akademik 
untuk memilih dan m~mapkan ilrnu pendidikan tennasdc 
teori-teori belajar yang sesuai dengan masalah pembela- 
jaran a w l  yang dihadapi guru 

masalah 

Komponen-komponen PTK 
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'"I 

- D i l a k u k a a p ~ n g a h m i  - Memecahkan pennasalahan-pennasalahan praktis 
Bersiklus - Memecahkan masalah dan mencari dukungan 
ilrniahnya sehingga rnernbuat guru rnenjadi 
profesional, berpikir kritis, dan bekeja secara 
sistematis 
Masalah tidak berasal dari teoti, tetapi masalah nyata 
di kelas 
Mernecahkan rnasalah yang spesitik, jelas, dan tajam 
Berkolaborasi antara praktisi (guru, pirnpinan, siswa, 
dll) 

Peningkatan dan perbaikan mutu proses dan 1- : hasil pembelajaran meliputi I perbaikan: 

kineja bebjar siswa 
rnutu proses pernbdajaran 
kualitas penggunaan rnediafalat bantu belajar dan 
surnber belajar 
kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan 
untuk rnengukur proses dan hasil belajar 
masalah-rnasalah pendidikan anak di sekolah 
kualitas penerapan kurikulurn dan pengembangan 
kompetensi siswa di sekolah 

arndi: diadopsi dari bahan-bahan sosialisasi 
.TK di Lemlit UNP-agus 09 



Pindah siklus dapat dilakukan apabila 
tindakan yang kita laksanakan tersebut 
(Tindakan A) belum memberikan hasil 

Hasil yang belum optimal tersebut 
hanya bisa didapatkan bila dilakukan 
penambahan tindakan baru ( Tindakan 

lam kdas 

diadopsi dari bahan-bahan 
Lemlit UNP-agus 09 

sosialisasi 

Kurang disiplin 
dirilkemalasan 

emecahan Masalah: 

Controlled Collaborative 
Learning (Tindakan A) 

4 



WAWANCARA, DLL.: 

Faktor-faktor lain (secara kualitatif) yang 

~Faktor  Penunjang Pelaksanaan Strategi 

- .Mabi&udah~l i+m4di f ikasMri r i  
autentik, persiapan, dll.) 

1 kualitas penggunaan medialalat bantu 

1 belajar dan sumber belajar (menarlk, tidak 
menarik, kreatif, tidak kreatif, dll.) 
kualitas prosedur dan alat evaluasi yang 
digunakan untuk mengukur proses dan 
hasil belajar (tepat, tidak tepat, sulit, tidak 
sulit, dll.) 
Pendekatan guru (menjengkelkan, 
menyenangkan, mernotivasi, dll.) 

I7 

PLAN I RPP I 
b1 P4 

- 

-----------  ----------  
32 

----------. 
d " 2  

----------- 

332 a 

- - - - - - - - - - -  

diadopsi dari bahan-bahan 
Lemlit UNP-agus 09 

sosialisasi 

WAWANCARA, DLL: 

Faktor-faktor lain (secara kualitatif) 

pemecahan masalah. 



Contohcontoh: 

Judul Bukan PTK 
- 

' 

m Pengaruh IQ tefhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA I 
Payakumbuh (ekspenmen) 

m Hubu an antsra Motivasi Belajar Siswa dengan Hasil Belajar 
~ i s i k 8  Kelas X SMA 3 Padang (pen.Korelas~) 

m Kemampuan Memecahkan Soal Fisika Siswa Kelas X SMA Se- 
Kola Payakumbuh (survey) 

m Dampak Pembela.aran Kooperatit Prestasi Belajar IPA 
Siswa Kelas 6 Sehocolah Dasar S e - K z a n  Bukit Sundi. 
Kabupaten Solok. 
Pembelajaran Fisika dengan Metode Langwng 

m Pen~ngkatan Keterampilan Proses Siswa SDN II Batarn 
m Sikap Siswa lemadap mala peiajaran Fisika di SMU Kodya 

Surabaya 
m Belajar Mandiri dan Dampaknya terhadap Preslasi Siswa 

Rumusan Masalah PTK (yaltidak) 

Bagairnanakah kemarnpuan Eksperimen siswa kelas 
- V l V !  

ngaruh permainan Fisika terhadap *z:;:i Elajar Fisika Siswa kelas Vlll SMPN I 
gatarn? (tidak) 

= Adakah rrbedaan prespsi belajar Fisika siswa 
SMPN I atam yang diajar dengan pendekatan 
kontekstual dan pendekatan langsung? (t~dak) 
Apakah Metode eksperimen dapat rnenin katkan 
gemahaman kmsep Fis~ka siswa kelas 41 SMPN I 

urabaya? (ya) 
Ba aimanakah penin katan Akt i ias  Diikusi siswa 
rneyahi model ge rnbe ? ajaran - I P S  dalarn 

mbelajaran ~slka dl kelas Vll SMPNl Padang F anjang? (ya) 

Bila kita melaksanakan active learning, 
tutuntan dari Si8andar LFi, SKL tidak akan 
terpenuhi. Ebgaimana rnenyikapinya? 
Tertarik dengan RBL dari pak Fauzi: Apa 
yang dibutuhkan kita sebagai calon 
peneliti yang dapat menfasilitasi penelitian 
yang akan dilakukan (An) 

sosialisasi 

lajaran Fisika rnelalui 
ugas Terstruktur dan Kuis 

as II SMUN I Godean Yogyakarta TaG? 

Peningkatan Penguasaan Kon Siswa Dalam 
Pembelajaran Fislka Melalui ~ 3 e l  Pembelajaran PBL 
Upay Meningkatkan Ketuntasan Belajar Fisika melalui 
Penerapan Strategi Pemetaan Konsep pada Siswa 
Kelas I F SMUN 5 Bengkulu 

Contoh Tujuan PTK (yaltdk) 

Meningkatnya aktivitas slswa rnelalui m$el 
-. - - 

~ e ~ ~ ~ Y ~ k " l l l ' m i $ ' q  
'I 

Melihat garnbaran kernampuan rnahasiswa 
dalam menyusun proposal penelitian 
kualititatif (t~dak) 

m Adanya pengaruh permainan Fisika terhada 
prestari belajar Fisika Siswa kelas Vlll SMPR 
Batarn? (tidak) 

Meningkatkan penguasaan konsep Fisika 
slswa melalu~ nyanylan Flslka dl kelas Vlll 
SMPN 7 Padang (ya) 

8 



Jawaban (Hamdi) 
- 

= PENINGKATAN AKTMTAS DAN HASlL BELAJAR 
FlSlKA SlSWA MEIALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBEIAJARAN KOOPERATIF TlPE STAD Dl 
KELAS X, StvlA NEGERI 1 TAIAMAU 
PENGGUNAAN PENDEKATAN INKUlRl MELALUI 
PELAYANAN TEAM TEACHING UNTUK MENINGKATKAN 
AKTNITAS DAN HASlL BELAJAR FlSlKA SlSWA KELAS X6 
SMAN I LUBUKALUNG 
Peningkatan Motivasi, AMivitas dan Hasil Belajar 
Fisika Siswa dengan menggunakan metode I nvMon  
Into Inquirykelas Vma SMP N 14 Kota Jambi 

,7 

:amdi: diadopsi dari bahan-bahan sosialisasi 
TK di Lemlit UNF-agus 09 



Pengantar 
Menuju Lesson Study 

Pendidikan di Indonesia saat ini : 

1. Wajib belajar 9 tahun 

2. Anggaran pendidikan 20047 dari 
anggaran pembangunan 

7. Kemajuan infonnasi tehnologi telah 
dimanfaatkan dalam pendidikan 

8. Kebijakan dalam pendidikan masih dominan 
bersifat topdown 

Pendidikan di Jepang : 

1. Sekitar tahun 1870, aktivitas Lesson study telah 
dimulai. 

2. 1870-1942 : diberlakukan sistim wajib belajar 
Tang tersebar secara meiata 

3. 1950-1980 : pendidikan dilaksanakau melalui 
sistim pemaingan 

4. 1980-1990 : muncul kecaman terhadap sekolah 
disamping permmbuhan ekonomi mulai 
menurun 

5. 1990aekarang : pengembangan learning 
community 

3. Kurilculum yang dipakai secara nasional dan ada 
peluang untuk pengembanganrnSP) 

4. Isi kurikulum masih terlalu padat dan masih 
banyak dalam aspek kognitif 

5. Ada ujian nasional untuk menenhlkan kelulusan 

6. Telah banyak dihlcukan usaha-usaha yang 
dilakukan untuk meningkatkan daya tampung 
dan mutu pendidikan seperti pembangunan 
gedung pendidikan, peningkatan prasarana, 
peningkatan mutu dan kesejahteraan gum , dU 

Pandangan beberapa ahli Jepang terhadap 
pendidikan di Indonesia : 

LProses belajar-mengajar masih didorninasi oleh 
gum dan gum-gum pada umumnya kurang sabar 
menunggu respon siswa. 

2.Indonesia menghasilkan produk massal dari 
seluruh tingkatan pendidlkan dengan standar 
kemampuan yang hampir homogen 

3. Pendidikan etika&edisiplinan,etos kg'a rnasih 
lemah 

4. Pendidikan dengan memperhatikan alar 
kebudayaan bangsa dan rasa kebangsaan/ 
patriotisme masih lemah 

5. Sistirn pendidikan sebahagian meniru pola 
pendidikan di nema-negara barat 

Catatan : 

LRata-rata tiap 10 tahun diadakan 4 s i  isi 
kurikulum sekolah 

2. Sejak mhun 1995 dilaksanakan desentralisasi 
pendidikan, mencakup juga pengelolaan 
pendidikan dan pendanaan 



Learning community 

"Membangun masyamh-at yang s a w  belajkr" 
"Penciptaan suasana belajar yang didogi's 

serta kolaboratifdiruang kelas, menjalia 
hubungan antar manusia yang harmonis 
dan memberikan hak belajas yang sama 
bagi seluruh siswa" 

BEBERAPA CATATAN 

Dalam pembelajaran jangan hanya terfokus pada 1/3 
kelompok siswa pertengahan 

Pembelajaran membutuhkan pembelajaran tentang 
kognitif,afektif dan psikomotor. 

( Di Jepang meliputi aspek : 
"kognitif/tehnika~nte'personal/sosial dan 
ontologika/penerapan etis". 
Bahkan :" team wor~/collaborative sangat 
diperlukan untuk maju 

Dari semua ha1 di atas, mungkin kita 
belurn banyak membicarakan 

tentang kualitas 
KuaJitas pelayanan pembelajaran bagi semua siswa 
Penggalian dan pengembangan sumber daya yang 

ada pada siswa 
Pembinaan ketaqwaan, kreatifitas, sikap 

ke jasama(team work), saling belajar, saling 
menghargai,kepedulian terhadap sesama, dengan 
harga diri nasionalis yang tinggi. 

Dalam learning comunity dibutuhkan colaboratif 
ant- : 

Guru-wru-kepala-~ekolah,guru-siswa, siswa- 
siswa, guru-orang ma siswa, orangtua-anak, 
sekolah-pemda, sekolah-masyaralrat 

Produksi massal hendaknya dikurangi, mengingat 
daya tampung/pemasaran selanjutnya akan sulit 

Isilah pembelajaran sesuai kemampuan an&/ orang 
tua dan peluang lapangan ke ja(  sekolah kejuruan 
sangat diperlukan) 

Jika tamatan sekolah umum akan melanjutkan ke 
perguman tinggi, ingatlah kemampuan perguruan 
tinggi terbatas. Dan nanti setelah tamat, lapangan 
ke j a  juga terbatas, ingatlah akan piramida 
stmktur tenaga Ice ja. Untuk itu kolaboratifdcngan 
masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang 
peluang ke j a  perlu ada 

LESSON STUDY 
Diartikan sebagai suatu model pembinaan profesi 
pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 
kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan 
prinsip-prinsip kolegmhtas yang saling membantu 
dalarn belajar untuk membangun komunitas 
belajar. 

Berasal dari bahasa Jepang : "jugvokenkyu 'Wtu 
suatu proses sistimatik yang digunakan oleh 
gum-guru Jepang untuk menguji keefektifan 
pengajarannya dalarn rangka meningkatkan has2 
belajar. 



Ada 7 kata kunci : pembinaan profesi , 
pengkajian pembelajaran , kolaboratif, 
berkelanjutan , kole@tas, mutual learning, dan 
komunitas belajar. 

Lesson Study 
(Rinp*as~  Nliean DrAep  S ) 

PLAN (Prospective analysis ) : 
Analisis prediksi respon siswa 
Analisis antisipasi 

Mengh~~l!kan Ijypothehca! -hmlrrg Tmjestow ( 
HLT) 

DO ( Situational Analysis ) : 
Mengidentifikasi respon siswa 
Menganalisis respon siswa- menghubungkan HLT 
dengan kenyataan 
Melakukan intervensi @agi guru ) atau mencatat 
@agi observer) 

Perobahan yang te j a d i  setelah penerapan LS 

1, Kembukan guru whJ( mmedma saran perbaikaa mutu 
pembelajaran 

2 Peningkatan kernampurn melakukan inovasi pembelajaran 
melalui lMndrdn aiivi& minddn actim&, a%5 153 dan bcalma~niok 

3. P$niagkat+ -mpu;m b e c ~ m u a i ~ i  h k  d h m  forum 
ilmiah maupun dalam penulisan artibel berbasis penelitiaa 
tindakaa kelas dalam jurnal ilmiah 

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja guru 

5. Pecan kepala seliolah dan p e n p a s  dalam melakuliao superPisi 
pembelajaran cerakrualisasi 

6. Reritalisasi komitmen berbagai unsur pendidikan 

SEE ( Retrospective Analysis) : 
Analisis hubungan HLT - kenyataan 
Misal : (1) Apakah semua prediksi muncul ? 
Adakah respon di luar prediksi ?, (2)Faktor faktor 
apa yang menjadi penentu te jadinya belajar, (3) 
Faktor apa yang menjadi pengharnbat re jadinya 
belajar, (4) Intemensi apa yang efektif mengatasi 
hambatan?, (5) Adakah altematif lain untuk 
mcngatasi hambatan belajar yang te jadi ? 
Dan analisis yang dilakukan dapat d i h a s i b  
HLT beribmya. 



Larnpiran 3 : Draft Proposal Penerapan Aktif Learning pada PTK 

1. Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Pembelajaran Aktif Berbasis Hypnoteachins pada Konsep Listrik 

Statis di Kelas XI1 IA SMA N 2 Bayang (Kelompok 2) 

2. Upaya Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kompetensi Sosial Siswa 

Melalui Pembelajaran Aktif Berbasis Model PEmbelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Pada Mata PElajaran Fisika Materi Usaha dan Energi di kelas 

XI SMA N 2 Painan (Kelompok 3) 

3. Upaya Peningkatan Kemampuan Komunikassi dan Tanggung Jawab 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada kelas XI IPA SMA N 

1 Batang Kapas (Kelompok 4) 

4. Upaya Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share di ~ e i l i s  

XI  IPAl SMA N 2 Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan (Keloriibdk 6) 



Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Pembelajaran Aktif Berbasis Hypnoteaching pada konsep Listrik Statis di Kelas XI1 IA 

SMA N 2 Bayang 

( oleh: Desmawati, Nofrinetti, dan Syafwali Herisman) 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti sebagai guru fisika di SMA N 2 

Bayang diperoleh gambaran bahwa masih rendahnya motivasi belajar siswa. Dalam 

kegiatan belajar siswa lebih cenderung menunggu dari guru saja dan sering 

melakukan aktivitas yang bukan kegiatan pembelajaran. 

Dari, pengalaman peneliti, dari hasil ulangan siswa ditemukan banyak kesalahan 

konsep fisika padahal sudah diajarkan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk meneliti aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa kelas XI IA SMA N 2 Bayang tahun Pelajaran 

201 112010. Penelititi mengambil pembelajaran active learning berbasis hypnoteaching 

sebagai alternatif peningkatan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam 

penelitian h i .  

B. Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan melalui pengamatan 

dan interaksi dengan siswa, maka ditemukan beberapa permasalahan pembelajaran 

fisika di Kelas XI1 SMA N 2 Bayang. Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut 

adalah: 

1. Faktor Siswa 



Permasalahan yang bersurnber dari siswa meliputi beberapa hal. Diantaranya 

kurangnya motivasi belajar siswa, siswa lebih suka mencatat atau ngobrol dengan 

teman sebangkunya. Jika dilakukan diskusi siswa lebih suka mengandalkan 

beberapa orang teman saja. Sehingga mereka tidak mengerti materi yang di 

diskusikan. 

2. Faktor Guru 

Guru juga mempengaruhi dalam rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran guru tidak bervariasi 

sehingga membuat siswa bosan. Metode yang digunakan guru masih bersifat 

konvensional. Metode ceramah lebih sering menonjol dalam pembelajaran 

sehingga siswa menjadi malas dan penguasaan materinya kurang. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah dalam pembelajaran fisika, maka dalam 

penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian pada upaya meningkatkan 

aktifitas belajar dan hasil belajar fisika siswa melalui pembelajaran aktif berbasis 

hypnoteaching pada konsep listrik statis di kelas XI IA SMA N 2 Bayang. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan Masalah tersebut di atas, masalah penelitian ini 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu " Bagairnana peningkatan aktivitas 

belajar clan hasil belajar fisika siswa melalui pembelajaran aktif berbasis 

hypnoteaching pada konsep listrik statis di Kelas XI1 IA SMA N 2 Bayang?" 

E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Bagaimana aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep listrik 

statis melalui pembelajaran aktif berbasis hypnoteaching. 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep listrik statis 

melalui pembelajaran aktif berbasis hypnoteaching. 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan: 

I .  Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep listrik statis 

melalui pembelajaran aktif berbasis hypnoteaching. 

2. Hai l  belajar siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep listrik statis melalui 

pembelajaran aktif berbasis hypnoteaching. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat oleh guru dan peneliti 

selanjutnya. Pertama, sebagai bahan masukan bagi guru mata pelajaran fisika dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, sebagai salah satu pilihan model 

pembelajaran yang lebih bermana agar siswa termotivasi untuk meningkatkan 

aktivitas pembelajaran. Ketiga, menambah khazanah penelitian tentang penggunaan 

me tode serta teknik pembelajaran bagi peneliti berikutnya. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Aktif 

Secara pedagogis pembelajaran aktif (active leming) adalah proses pembelajaran 

yang tidak hanya didasarkan pada proses mendengar dan mencatat. Menurut 

Bonwell dan Eison (1991) pembelajaran aktif adalah melibatkan siswa melakukan 

sesuatu dan berpikir tenteng apa yang merekafsiswa lakukan. 

Menurut Simons (1997) pembelajaran aktif memiliki dua dimensi, yaitu 

pembelajaran mandiri (independent learning) dan bekerja secara aktif (active 

working). Independent learning merujuk pada keterlibatan siswa dalam membuat 

keputusan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Active working 

merujuk pada situasi dimana siswa/pembelajar ditantang untuk menggunakan 

kemanmpuan mentalnya saat melakukan pembelajaran. Pembelajaran actif 

mendasar pada asumsi bahwa pembelajaran pada dasamya adalah pencarian 

pengetahuan secara aktif dan setiap orang belajar dengan cara yang berbeda( 

Meyers dan Jones, 1983). 

2. Hypno Teaching 

Hypno teaching adalah perpaduan pengajaran yang melibatkan pikiran sadar dan 

pikiran bawah sadar. Hypnoteaching merupakan perpaduan dua kata hypnosis 

yang berarti mensugesti dan teaching yang berarti mengajar sehingga dapat 

diartikan bahwa hypnoteaching sebenarnya adalah " menghipnotis/mensugesti" 

siswa agar menjadi pintar dan melejitkan anak menjadi bintang. 



Upaya Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kompetensi Sosial siswa melalui 

Pembelajaran Aktif berbasis Model Pembelajaran Kooperatif Type Jigsaw pada mata 

pelajaran Fisika materi Usaha dan Energi di kelas XI SMA N 2 Painan 

Oleh: Rini Amelia,S.Pd. Eli Darti,S.Pd dan Anita Arma,S.Si 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika adalah salah satu cabang ilmu dalam bidang sains yang menguraikan dan 

menganalisis struktur dan peristiwa yang terjadi di alam, teknik dan lingkungan di 

sekitar. Proses menguraikan dan menganalisis tersebut didasarkan pada penerapan 

struktur logika sebab akibat. Pada akhirnya proses menguraikan dan menganalisis 

tersebut bertujuan untuk memahami gejala alam. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Duxes (1996:4) ; Dalam proses tersebut ditemukan sejumlah aturan atau hukum-hukum 

alam yang dapat menerangkan gejala alam tersebut secara logis dan rasional. 

Dalam ha1 memahami gejala alam, Fisika diperlukan untuk perkembangan 

pembangunan bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian sangat dibutuhkan proses 

penerusan pemahaman konsep-konsep fisika. Agar terselenggara proses penerusan 

pengetahuan fisika diperlukan sejumlah metode atau pendekatan yang mampu 

mengantarkan siswa pada tahap penguasaan konsep-konsep fisika tersebut sehingga pada 

akhirnya masalah tentang fisika dapat dipecahkan. 

Dalam pembelajaran fisika, kemampuan penguasaan konsep merupakan syarat 

mutlak dalam mencapai keberhasilan belajar fisika. Hanya dengan penguasaan konsep 

fisika seluruh permasalahan fisika dapat dipecahkan, baik permasalahan fisika yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari maupun permasalahan fisika dalam bentuk soal-soal di 

sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran fisika bukanlah pelajaran hafalan tetapi 

lebih menuntut pemahaman konsep bahkan aplikasi konsep tersebut. 

Namun, kendala yang sering dihadapi guru dalam pembelajaran diantaranya 

banyak siswa yang belum belajar ketika guru mengajar sehingga selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, guru belum sepenuhnya memberdayakan potensi siswa 

terutama yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, sehingga siswa cenderung 

kurang berminat untuk mengemukakan gagasannya. Akibatnya pembelajaran kurang 

bermakna bagi siswa yang berdampak terhadap rendahnya penguasaan konsep fisika 

siswa yang akhirnya mengakibatkan rendahnya hasil belajar fisika siswa. 



Selain itu, Model pembelajaran yang digunakan oleh para guru umumnya masih 

banyak yang menggunakan model pembelajaran kompetisi dan individual untuk memacu 

siswanya dalam proses pembelajaran sehingga para siswa akan saling bersaing dan 

saling mengalahkan teman. Di satu sisi ha1 ini sangat positif sehingga siswa terpacu 

menjadi yang terbaik. Namun sisi negatifhya adalah siswa siswa tidak mempunyai 

kompetensi sosial (social skill) dan kurang dapat menghargai perbedaan dan toleransi 

antar siswa. 

Di kalangan siswa, seperti juga masyarakat pada umumnya, gejala masalah pribadi 

dan sosial sudah tampak dalam prilaku keseharian. Sikap-sikap individualistis, egostis, 

acuh tak acuh, kurangnya rasa tanggung jawab, malas berkomunikasi dan berinteraksi 

atau rendahnya empati merupakan fenomena yang menunjukkan adanya kehampaan nilai 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Goleman, seperti yang dikutip Choiriyah Widyasari(2008:4) mengatakan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam hidup tidak hanya ditunjukkan oleh kecerdasan rasional 

atau Intelligence Quotient (IQ) saja, namun lebih banyak dipengaruhi oleh kecerdasan- 

kecerdasan lain, terutama kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ).Goleman 

menambahkan bahwa Kecerdasan emosional dapat dilatih dan dimanfaatkan untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Motivasi dari linkungan sosial juga sangat berpengaruh 

pada kemampuan siswa dalam mengembangkan kecerdasan emosinya. 

Sesungguhnya dalam menghadapi kondisi yang demikian. Pendidikan dapat 

memberikan kontribusi yang cukup besar. Pendidikan dapat memberikan kontribusi 

dalam mengatasi masalah sosial sebab pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam 

meningkatkan sumber daya manusia 

Salah satu pembelajaran yang dapat mengatasi pennasalahan tersebut adalah 

pembelajaran aktif berbasis model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sebab dengan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw para siswa terbiasa memecahkan pertnasalahan 

secara bersama, mengumpulkan ide dan gagasan secara lebih kompleks yang akan 

berdampak positif pada perkembangan pola pikir, siswa yang kemampuan tinggi dapat 

membantu temannya yang berkemampuan rendah memahami materi pelajaran dengan 

tutor sebaya sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat memotivasi siswa untk belajar secara 

terstruktur dalam kelompok, selain itu siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri 

dalarn belajar, mampu bekerja mandiri dan mampu bekerja sama dengan orang lain, 

sehingga dapat mengembangkan kompetensi sosial siswa. Hal ini disebabkan karena 
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dalam model pembelajaran kooperatif diharapkan siswa beke j a  sama, satu sama lainnya 

berdiskusi dan berdebat, menilai kemampuan pengetahuan dan mengisi kekurangan 

anggota lainnya. Kelompok kooperatif yang terdiri dari anggota siswa yang heterogen 

baik tingkat kepandaian, jenis kelamin, suku dan etnis, diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan antar sosial diantara siswa. 

Erliany syaodih (2011:5) mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat 

dirumuskan berkenaan dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1. Belajar dengan meggunakan model pembelajaran kooperatif dapat 
meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

2. Penguasaan materi pelajaran lebih meningkat dengan menggunakan 
pembelajarran kooperatif. 

3. Pembelajaran yang menggunakan kegiatan kelompok yang bervariasi dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4. Penguasaan siswa dalam materi pelajaran meningkat melalui penggunaan 
kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. 

Dengan demikian, Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memberikan kepada siswa 

tentangg hakikat pembelajaran yang sesungguhnya. Sebab model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dapat membantu siswa mengembangkan kreatifitas dan potensinya 

dalam belajar, khususnya dalam pengembangan aspek berpikir sehingga memantapkan 

penguasaan konsep siswa. Selain itu model pembelaajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan kompetensi sosial siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah " 

"Upaya meningkatkan penguasaan konsep dan kompetensi sosial siswa melalui 

pembelajaran aktif berbasis model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada marta 

pelajaran Fisika materi usaha dan energi di kelas XI SMAN 2 Painan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan pembelajaran aktif berbasis model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw pada mata pelajaran fisika materi usaha dan energi di kelas XI 

SMA N 2 Painan dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa. 

2. Apakah penerapan pembelajaran aktif berbasis model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw pada mata pelajaran fisika materi usaha dan energi di kelas XI 



SMA N 2 Painan dapat meningkatkan kompetensi sosial siswa dalam 

pembelajaran fisika. 

C. Kajian Teori dan Pustaka 

1. Hakikat Pembelajaran Fisika 

Mengenai pembelajaran seperti yang dikutip oleh Suyitno dalamMade surianta 

(2009:4) mengemukakan "Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan iklim dan 

pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat bakat dan kebutuhan peserta didik 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara 

siswa dengan siswa. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, guru hams mampu mengorganisir 

semua komponen sedemikian rupa shingga antara komponen yang satu dengan 

lainnya dapat berinteraksi secara harmonis. Salah satu komponen dalam pembelajaran 

adalah pemanfaatan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara 

dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi, siswa dan konteks pembelajaran 

(Depdiknas, 2003: 1). Sehingga dituntut kemampuan guru untuk dapat memilih model 

pembelajaran yang cocok dengan materi atau bahan ajar. 

Mengenai apa itu fisika dapat diambil defenisi yang telah ditulis oleh Herbert 

Druxes, et al (Ardiansyah,2007:4) fisika adalah : 

I .  Pelajaran tentang kejadian dalam alam, yang memungkinkan penelitian dengan 
percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian secara matematis dan 
berdasarkan peraturan-peraturan umum. 

2. Suatu uraian tertutup tentang semua kejadian fisikatis yang berdasarkan beberapa 
hukum dasar. 

Dengan demikian fisika dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha 

menguraikan dan menjelaskan kejadian-kejadian alam yang ada disekitar kita. 

Selain itu, Supriyono Koes (2003:8) juga mengemukakan : 

Fisika bukan hanya sekedar kumpulan fakta dan prinsip tetapi lebih dari itu fisika 

juga mengandung cara-cara bagaimana memperoleh fakta dan prinsip tersebut 

beserta sikap fisikawan dalarn melakukannya. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pembelajaran fisika mencakup dua ha1 yaitu 

belajar tentang konsep fisika dan proses menemukan konsep tersebut. Berdasarkan ha1 

tersebut, supaya siswa memiliki kompetensi sesuai dengan hakikat fisika, maka 

pembelajaran fisika hams bervariasi. 
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Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna jika diarahkan pada pengalaman 

belajar langsung daripada pengajaran. Guru hams berperan sebagai fasilitator 

sehingga siswa lebih aktif berperan dalarn pembelajaran. Guru juga harus terbiasa 

memberikan peluang seluas-luasnya agar siswa dapat belajar lebih bermakna dengan 

memberikan respon yang mengaktifkan semua siswa secara positif dan edukatif. 

2. Hakikat Penguasaan Konsep dalam Pembelajaran Fisika 

Di dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Fisika SLTP dan 

SMU seperti yang dikutip wahyudi (2001:l) disebutkan : 

Mata Pelajaran Fisika bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep 
fisika dan saling keterkaitannya serta menggunakan metoda ilmiah yang 
dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga 
lebih mengenal keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa hakikat pembelajaran fisika adalah untuk 

mengantarkan siswa menguasai konsep-konsep fisika. Kata menguasai disini 

mengisyaratkan bahwa pembelajaran fisika hams menjadikan siswa tidak sekedar 

tahu (knowing), melainkan harus menjadikan siswa untuk mengerti dan memahami 

(Understanding) konsep-konsep tersebut dan menghubungkan keterkaitan dengan 

yang lain. 

Menurut Nana Sudjana (2002:35) : " Ranah kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pelajaran sesuai tujuan pendidikan dan pengajaran". Dengan 

demikian, Ranah Kognitif hanya akan tercapai sesuai dengan tujuan pernbelajaran 

apabila siswa telah menguasai konsep-konsep dalam pembelajaran. Dengan demikian 

penguasaan konsep dalam pembelajaran merupakan faktor penentu ketercapaian hasil 

belajar siswa terutama dalam ranah kognitif. 

3. Kompetensi Sosial 

Menurut Adam ( dalam Martani & Adiyanti,l991) kompetensi sosial 

mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi 

antar pribadi. Sedangkan Ross-Krasnor (Denham dkk,2003) mendefenisikan 

kompetensi sosial sebagai keefektifan dalam berinteraksi, hasil dari prilaku-prilaku 

teratur yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masa perkembangan dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan demikian kompetensi sosial 

adalah kemampuan siswa untuk mengajak maupun merespon teman-temannya dengan 



perasaan positif, tertarik untuk berteman dengan teman-temamya serta diperhatikan 

dengan baik oleh mereka, dapat memimpin dan juga mengikuti, mempertahankan 

sikap memberi dan menerima dalam berinteraksi dengan temannya. 

Menurut Piping Sugiharti (2005:33) mengenai kompetensi sosial yang dimiliki 

oleh seseorang sebagai berikut : 

"Jika seseorang memiliki kompetensi sosial biasanya ia suka mengamati 
sesama, mudah berteman, suka menawarkan bantuan ketika seseorang 
membutuhkan, menikmati kegiatan-kegiatan kelompok serta percakapan hangat 
dan mengasyikkan, senang membantu sesamanya yang sedang bertikai agar 
berdamai, percaya diri ketika bertemu dengan orang baru, suka mengatur 
kegiatan-kegiatan bagi dirinya sendiri dan teman-temannya, mudah menerka 
bagaimana perasaan sesamanya hanya dengan mengamati mereka, mengetahui 
bagaimana cara membuat sesamanya bersemangat untuk bekera sama atau 
bagaimana agar mereka mau terlibat dalam hal-ha1 yang diminatinya, lebih 
suka beke rja dan belajar bersama ketimbang kesendirian, senang menyakinkan 
orang tentang sudut pandangnya terhadap sesuatu, mementingkan soal keadilan 
dan senang bersuka rela untuk menolong sesama" 

Dengan demikian terlihat anak yang memiliki kompetensi sosial mudah bergaul dan 

disukai teman-temannya karena ia mampu berinteraksi dengan baik dan memiliki 

empati yang besar terhadap teman-temamya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa 

siswa yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi mampu mengekspresikan 

perhatian sosial lebih banyak, lebih simpatik, lebih suka menolong dan lebih dapat 

mencintai. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa, kita perlu tahu target atau 

dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa dimensi ini, dapat kita saring dari konsep 

life skills(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, ada 

15 yang dapat dimasukkan ke dalam dimensi kompetensi sosial, yaitu: 

1. Kerja tirn 
2. Melihat peluang 
3. Peran dalam kegiatan kelompok 
4. Tanggung jawab sebagi warga 
5. Kepemimpinan 
6. Relawan sosial 
7. Kedewasaan dalam berelasi 
8. Berbagi 
9. Berempati 

10. Kepedulian kepada sesarna 
I 1. Toleransi 
12. Solusi konflik 
13. Menerima perbedaan 
14. Kerja sama 
15. Komunikasi 



Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus dalam 

pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial siswa. 

4. Model Pembelaran Kooperatif tipe Jigsaw 

Menurut slavin pembelajaran kooperatif sebagai: 

"Cooperative learning method share the idea that students work together to 

learn ad are responsible for one another's learning as well as their own" 

(2007:4 dalam Nyoman) 

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

kepada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

kemampuan akademik dalam penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur 

kerja sama untuk penguasaan tersebut. Adanya kerja sama inilah yang merupakan ciri 

khas dari pembelajaran kooperatif. 

Menurut Lawrence lyman ( dalam Nyoman) model pembelajaran kooperatif 

memiliki tujuh unsur dasar yaitu: 

1. Setiap siswal anggota kelompok harus merasa "sink or swim together" 
2. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. 
3. Setiap anggota hams mengetahui bahwa mereka mempunyai tujuan yang 

sama. 
4. Setiap anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab yang samalseimbang 

di antara anggota kelompok. 
5. Evaluasi dan penghargaan diberikan kepada semua anggota kelompok 
6. Adanya kepemimpinan kolektif 
7. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap penyelelesaian tugasnya dalam 

kelompok kooperatif. 

Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah tipe jigsaw, yaitu 

suatu model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu 

kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

Menurut Aronson dalam Krismanto (2005:16), teknik jigsaw terdiri dari 

beberapa langkah : 



a. Membagi topik dalam beberapa bagian (sub topik). 
b. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-6 orang 

secara heterogen kemudian memilih salah satu siswa sebagai ketua 
kelompoknya (biasanya siswa yang cukup menonjol). 

c. Menugaskan setiap siswa untuk mempelajari satu sub topik pelajaran. 
d. Memberi siswa waktu untuk mempelajari apa yang menjadi bagiannya. 
e. Membentuk kelompok ahli (expert) sementara, yaitu siswa yang memiliki 

bagian sub topik yang sama membentuk kelompok ahli. Pada tahap ini 
diberi waktu kepada kelompok ahli ini untuk mendiskusikan konsep- 
konsep utama yang ada dalam topik bagiannya dan berlatih menyajikan 
topik yang dipelajari tersebut kepada temannya dalam kelompok semula. 

f. Meminta siswa untuk kembali ke kelompoknya semula dan meminta 
siswa untuk mempresentasikan topik bagiannya. Siswa lain diberi 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebagai klarifikasi. Guru 
mengelilingi satu kelompok ke kelompok lain untuk mengamati proses. 
Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan (misalnya ada anggota yang 
mendominasi atau mengganggu) guru dapat melakukan intemensi, namun 
yang terbaik adalah ketua kelompok dapat melakukan tugas ini. 

g. Pada akhir pelajaran, berikan soal/kuis untuk materi yang telah dipelajari. 
h. Memberikan penghargaan kelompok. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw . 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 

empat tahapan utama, yaitu : perencanaan, pelaksanaan kegiatan, obsewasi dan 

evaluasi, dan refleksi. Setiap akhir kegiatan siklus diadakan refleksi, sehingga 

kelemahan-kelemahan setiap siklus dapat dibenahi pada siklus berikutnya. Setiap 

siklus dilengkapi dengan indikator kinerja yaitu 80 % siswa hams memiliki nilai 2 

75,OO (KKM SMAN 2 Painan). 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan meliputi :menentukan 

indikator dari setiap materi pokok (sub pokok bahasan ) yang akan diajarkan dalam 

bentuk garis besar program pengajaran, membuat skenario pembelajaran setiap sub 

pokok bahasan berupa Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) termasuk menyusun 

Lembar Kerja Siswa (LKS) , membuat lembar obsemasi : untuk melihat bagaimana 

perkembangan kompetensi sosial siswa ketika model pembelajaran diaplikasikan , 
membuat kuisioner : untuk mengumpulkan data tentang tanggapan siswa ketika model 

pembelajaran diaplikasikan, membuat alat bantu pembelajaran yang diperlukan 



dalam rangka membantu siswa memahami konsep-konsep yang diberikan, mendesain 

alat evaluasi untuk melihat memahami konsep-konsep yang diberikan, mendesain 

alat evaluasi untuk melihat keberhasilan tindakan, dan membuat jurnal untuk 

mengetahui refeleksi diri. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran yang telah dibuat. Observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat serta melakukan 

evaluasi. Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan dan 

dianalisis. 

Kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada Siklus I 

akan diperbaiki pada Siklus I1 dan seterusnya. Adapun indikator keberhasilan 

tindakan pada setiap siklus adalah tuntas kelas tercapai apabila 80 % siswa sudah 

mencapai hasil belajar dengan nilai > 75,OO dan tuntas belajar individu tercapai 

apabila siswa telah memiliki nilai 3 75,OO 
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Upaya peningkatan kemampuan 
komunikasi dan tanggung jawab 
melalui pembelajamn k o o p e ~ t i f  
tipe Jigsaw pada kelas X I  I P A  

SMAN 1 &tang Kapas 

Batasan Masalah 

Bertitik tolak dari identifikasi masalah dalam 
penelitian ini maka kami membatasi masalah 
dalam penelitian ini pada kemampuan 
komunikasi dan rasa tanggung jawab melalui 
pemeblajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Skenario Penyelesaian 
Pengajarmembagl bahan ajar meniadi empat bagian (sesmidengan 
jumlah anggota tiap kelompakl - Seklum bahan ajar dlberlkan, guru membsri pengenalan mengenal toplk 
pngakandibahas raat itu. 

Siswa dibagi dalarn kelompok berempat - Bagian pertarna dlberlkan pada siswa pertama, bagian ksdua diberikan 
pada skwa kedw dan begitu seterusnya - Kemudian sisw disuruh mengerjakan bagiannya maslwinasing. . Setelah selesal siswa d i n g  berbagl mangenal bagian yang dikerjakan 
masing-masing. 

Khusus untuk bglatan msmb.cn, hmudian pengajar membaglbn bagian 
cerita ydng k l u m  terbaa kepada maslngmsing siswa. Sbwa membaca 
baglan tenebut. - Kegiatan ini dapat diakhlrl d a w n  dlskusl mengenai toplk dabm bahan 
ajar itu. Dlskuri dapat dllaksanakan antar parangan atau dengan seluruh 
kelas. 

Keterarnpilan berkornunikasi merupakan kornpetensi 
penting yang harus dikuasai oleh siswa. 
Rendahnya motivasi siswa 

Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya rninat siswa 
dalam bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

Siswa tidak rnampu rnerurnuskan pertanyaan untuk 
rnengungkapkan ketidaktahuannya 
Jika diadakan diskusi kelompok, siswa cenderung 
pasif 
Siswa kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang 
diberikan 

Teknik Penyelesaian 

Melalui Jigsaw memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengasah keterampilan 
berkomunikasi 

Pola kelompok ahli dan kelompok asal 
mengharuskan siswa untuk bertanggungjawab 
terhadap bagian penyelesaian tugasnya 
masing-masing 

Tujuan Penelitian 

Untuk melihat dan mengetahui kemampuan 
komunikasi dan rasa tanggung jawab siswa 
melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 



Instrumen Penelitian 

1. Lernbar observasi kernarnpuan komunikasi 

2. Lernbar observasi asa tanggung jawab 



PROPOSAL 

UPAYA MENINGKATKAN AKTIWTAS DAN HASIL BELAJAR 
FISIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE DI KELAS XI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan peradaban manusia dalam jaman modem ditentukan oleh kemajuan 

berbagai bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu peilgetahuan dan teknologi dewasa 

ini dirasakan begitu pesatnya sehingga hampir mempengaruhi segenap kehidupan. 

Perkembangan tersebut sangat cepat dari satu perkembangan ke perkembangan lainnya. Ilmu 

pengetahuan berkembang dari interaksi daya pikir manusia yang sangat erat hubungannya 

dengan mempelajari Fisika 

Fisika merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat besar pengaruhnya untuk 

memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa Fisika perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang. Jadi Fisika sangat dibutuhkan. 

Seperti yang dijelaskan Sujana (1988: 336). Keterampilan dalam Fisika salah satu kunci 

untuk mencapai sukses dalam berbagai macam tugas penting dalam masyarakat yang 

semakin diliputi teknologi yang semakin tinggi. Tanpa bantuan Fisika tak mungkin dicapai 

tujuan yang begitu pesat dalam bidang obat-obatan, ilmu pengetahuan alam, komputer dan 

lain-lain. 

Kenyataan telah membuktikan bahwa Fisika marnpu membantu perkembangan 

kebudayaan dengan pesat sehingga kemajuan berfikir siswa dan daya nalarnya hams diasah 

untuk berfikir lebih analitis dan abstrak. Mengingat pentingnya peranan Fisika tersebut, telah 



banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Fisika, seperti 

diadakan seminar dan pelatihan guru, penyempurnaan kurikulum, perbaikan sarana 

manajemen sekolah dan lain-lain. 

Guru sebagai orang yang terlibat dalam pembelajaran, diantaranya adalah menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat, menyenangkan, membangkitkan semangat dan mendorong 

siswa untuk belajar, berpikir secara praktis, berdiskusi dan saling membantu antara satu 

dengan yang lainnya. 

Sehingga diharapkan pemahaman siswa terhadap Fisika juga akan lebih baik. Namun 

kenyataan dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Fisika masih dianggap pelajaran 

yang sulit, kurang disenangi sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. 

Berdasarkan hasil pengalaman selama mengajar di kelas XI P A 1  SMAN 2 Pancung 

Soal, ditemukan masalah antara lain ; kurang termotivasinya siswa dalam mempelajari Fisika, 

siswa malas mengerjakan soal-soal latihan, siswa sering menyalin latihan temamya dan 

siswa tidak aktif selalu menunggu jawaban dari temannya, sehingga menyebabkan rendahnya 

hasil tes siswa pada umumnya. 

Rendahnya hasil belajar Fisika siswa yang diterima dapat dilihat dari rata-rata ulangan 

harian pada semester I kelas XI IPAl pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Prosentase Ketuntasan Ulangan Harian Fisika Siswa Kelas XI IPAl SMAN 2 
Pancung Soal Tahun Pelajaran 2011/2012 

I KRlTERIA KETUNTASAN MINIMAL 1 

pada Ulangan Harian 1 dan Ulangan Harian 2 masih rendah sehingga secara tidak langsung 

NO 

I 

2 

guru dituntut kreatif, dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan memberikan 

Berdasarkan tabel diatas hasil belajar Fisika siswa XI P A 1  SMAN 2 Pancung Soal 

NlLAI 

Ulangan Harian I 

Ulangan Harian I1 

> 60 

30% 

25% 

<60 

70% 

75% 



kesempatan-kesempatan kepada siswanya untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam 

pembelajaran. 

Dengan demikian peneliti ingin mencobakan model pembelajaran lain, sehingga 

tercapai penguasaan materi oleh siswa yang lebih optimal. Usaha ini dilakukan agar siswa 

tertarik, aktif, mengerti, dan diharapkan berhasil dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif. Model pembelajaran kooperatif terdiri atas 

empat tipe yaitu: STAD, Jigsaw, investigasi kelompok dan pendidikan structural Think Pair 

Share. Think Pair Share (TPS) adalah salah satu type dalam pembelajaran kooperatif atau 

kelompok yang memberikan siswa waktu untuk lebih banyak berfikir, menjawab dan saling 

membantu satu sama lain, ha1 ini dapat mengembangkan potensi siswa secara aktif dengan 

membuat kelompok terdiri dari dua orang yang menciptakan interaksi yang optimal, 

timbulnya motivasi serta menumbuhkan komunikasi yang efektif. Dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share siswa diberi kesempatan untuk berbagi dengan 

siswa lainnya. 

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini diberi judul: Upaya Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share di Kelas XI IPAl SMAN 2 Pancung Soal, Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Siswa malas befikir dan selalu menyalin jawaban temannya 

2. Hasil belajar siswa rendah 

3. Siswa yang pandai enggan membantu temannya 



4. Siswa malu bertanya 

5. Tidak termotivasinya siswa untuk belajar Fisika. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan agar penelitian ini terarah 

dan mencapai sasaran penulis memberikan pembatasan pada aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar siswa rendah. 

D. Perurnusan Masalah 

Memjuk pada pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

: Apakah model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar Fisika siswa dikelas XI IPAl SMAN 2 Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. 

E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang diidentifikasi, maka yang 

dipertanyakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2. Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan : 

1. Aktivitas siswa kelas M C melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share 

2. Hasil belajar Fisika siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share di XI IPAl SMAN 2 Pancung Soal. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 



1. Peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan peneliti khususnya yang 

terkait dengan penelitian yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share. 

2. Guru : 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang 

metode pembelajaranyang effektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

BAB I1 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Fisika 

2. Pembelajaran Kooperatif 

3. Koo perati f ti pe Think Pair Share 

4. Aktivitas Belajar 

B. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di kelas XI PA1 SMA Negeri 2 Pancung 

Soal yang telah diuraikan di atas diharapkan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan aktivitas dan hai l  belajar siswa. 

Penguasaan konsep dalam Fisika dapat ditingkatkan dengan pemberian soal-soal 

latihan. Namun pada kenyataanya siswa sering mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal secara individu. Oleh sebab itu peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share untuk menyelesaikan soal-soal Fisika. Secara deskriptif proses 



pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Shqre dapat 

dilihat pada skema kerangka konseptual berikut: 

Gambar skema kerangka konseptual 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Di awal pembelajaran yaitu pada tahap Think dilakukan tes awal yang soalnya 

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Waktu yang disediakan untuk tes ini antara 

- 

10 sampai 15 menit. Sebelum masuk ke materi pelajaran, terlebih dahulu guru 

menghubungkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dipelajari dan memotivasi 

siswa dengan hal-ha1 yang ada kaitannya dengan materi pelajaran. Kemudian guru 

menyampaikan indikator, materi aturan pembelajaran kooperatif Think Pair Share kepada 

siswa. 

Dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share, gum 

rnemberikan permasalahan kepada siswa dan siswa diminta memikirkannya sendiri. Setelah 

beberapa saat siswa diminta berpasangan dalarn kelompok kecil dan berdiskusi dengan 

pasangannya tentang permasalahan yang dipikirkan tadi. Akhiiya guru meminta kelompok 

kecil secara acak untuk berbagi kepada seluruh kelas tentang apa yang mereka dapatkan 

Aktivitas Siswa 

Siswa 

- 

+ 

Pembelajaran 
Kooperatif TPS Siswa 

Hasil Belajar 

b 



dalam berdiskusi. Kemudian s i w a  dengan bimbingan guru membuat angkauman materi. 

Waktu pelaksanaan akan dirinci dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Hasil belajar siswa dapat diketahui dengan cam memberikan tes diakhir siklus. Tes 

ini berguna untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan 

berpatokan kepada KKM 2 60,OO dapat diketahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar 

Fisika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. 

BAB 111 

METODOLOGI PENELITLAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) brtujuan untuk 

memecahkan masalah- masalah yang terjadi dalarn pembelajaran dikelas melalui tindakan 

atau perlakuan tertentu dalam suatu siklus, serta meningkatkan mutu (kualitas) pembelajaran. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kurt 

Lewin dalarn Kunandar (2008: 42). Model siMus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan 

(plan), tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi (reJlektion). 

Menurut Kunandar (2008:48) bahwa " PTK termasuk penelitian kualitatif dan hams 

dilakukan di kelas yang sehari- hari diajarkan dan bukan kelas yang diajarkan oleh guru lain". 

Diharapkan melalui PTK ini guru dapat mengembangkan model-model mengajar yang 

bervariasi, pengelolaan kelas yang baik, sehingga aktivitas siswa meningkat untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah Kelas XI IPAl SMAN 2 Pancung Soal, Tahun Pelajaran 

201 112012 yang bejumlah 24 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. 

Dasar pemilihannya karena di kelas XI IPAl ini aktifitas dan hasil belajar siswa rendah. 



C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 

tahap akhir. Bagian berikut menggambarkan kegiatan pada masing - masing tahap. 

1. Tahap Persiapan 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada yaitu untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa melalui strategi Think Pair Share maka direncanakan untuk melakukan : 

a. Merencanakan jadwal penelitian 

b. Mempersiapkan obsever yang akan bertugas untuk mengamati kegiatan 

selama penelitian. 

c. Mengelompokkan siswa 

d. Membuat lembaran pengamatan tentang aktivitas siswa 

e. Merancang model pembelajaran 

f. Merancang rencana tindakan pada siklus I 

g. Melaksanakan ujian pada akhir siklus 

2. Tahap pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan siklus yang terdiri dari 4 tahap 

a. Perencanaan 

1) Menentukan kelompok-kelompok kecil (berpasangan) yang disusun berdasarkan 

nilai akademik, untuk satu kelompok terdiri dari 2 orang diatur menurut tempat 

duduk dan sejenis. 

2) Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran strategi Think Pair Share yang 

isinya adalah : 

a) Merancang materi, yang akan diberikan. 

b) Menyediakan soal yang berkaitan dengan materi dan memberikan waktu 

berfikir sendiri untuk menentukan jawaban dari soal tersebut. 



c) Mendiskusikan dengan pasangannya tentang jawaban soal yang dipikirkan. 

d) Disediakan waktu untuk berbagi dengan seluruh temannya di kelas tentang 

jawaban soal yang sudah merka dapatkan bersama pasangan. 

e) Mengamati semua aktivitas siswa dan mencatat aktivitas siswa tersebut 

melalui lembar obsewasi. 

f )  Memberikan soal untuk latihan di rumah. 

g) Melakukan tes untuk melihat kemampuan siswa tersebut terhadap hasil 

belajamya. 

b. Tindakan 

Tindakan yang diberikan bersamaan dengan PBM berlangsung dan langkah - langkah 

perencanaan dilaksanakan sebagai berikut : 

1) Guru membuka pelajaran ( 10 menit ) 

2) Guru menjelaskan materi pelajaran ( 25 menit) 

3) Memberikan soal- soal pada siswa yang telah duduk di kelompoknya. 

Ada pun kegiatan yang dilakukan adalah : 

a). Tahap pertama : b e r f i r  (Thinking 10 menit) 

Masing - masing siswa berfikir dan menge rjakan soal latihan 

b). Tahap kedua : berpasangan (Pairing 10 menit) 

i. Siswa berpasangan (sesuai dengan yang telah diterapkan sebelumnya). 

ii. Untuk mendiskusikan apa yang telah sifikirkan pada tahap pertama agar 

mereka dapat berbagi jawaban dengan teman kelompok. 

c). Tahap ke tiga : berbagi (Sharing 15 menit) 

Masing- masing kelompok akan berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang 

mereka kerjakan (kelompok mana yang akan mempresentasikan ditentukan oleh 

guru). 



i. Guru membimbing, mengawasi dan membantu siswa selama kegiatan 

berlangsung. 

ii. Setelah beberapa kelompok mempresentasikan, guru membahas soal 

yang dianggap sulit oleh siswa (5 menit) 

iii. Guru menutup pelajaran (5 menit ) 

c. Observasi 

Obsewasi dilakukan pada saat trindakan berlangsung. Bentuk obsewasi yang 

dilakukan adalah terhadap aktivitas siswa .Pada penelitian ini pengamat akan mengamati 

lansung di dalam kelas 

d. Refleksi 

Selama proses penelitian diakan refleksi atau mengkaji apa yang teiah dihasilkan 

padasiklus 1 sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan berikutnya .Jika telah tercapai 

tujuan penelitian yaitu peningkatan aktifitas dan hasil belajar , maka penelitian dihentikan . 

Dan seandainya belum tercapai maka dilanjutkankan siklus kedua. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Teknik analisis dara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan car% data 

pada lembaran observasi dihitung. Selanjutnya masing-masing aktivitas dihitung 

persentasenya dengan menggunakan rumus Sudjana (1 992: 130) 

Dimana : A = Persentase siswa yang aktif 

F = Jurnlah siswa yang aktif 

N = Jumlah siswa yang diamati 

Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam belajar, Dimyati dan Mudjono 

(1994: 11 5) memberikan kriteria seperti tabel 2 dibawah ini : 



Tabel. 2. Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

2. Tes Hasil Belajar 

No 

1  

2  

3 

4 

Analisis ini dilakukan berdasarkan ketuntasan perorangan dan persentase secara 

klasikal. Adapun pedoman untuk menentukan ketuntasan itu adalah : 

Range Persen tase 

1 I x c 2 5  

2 6 r . x ~  50 

5 1 5 ~ ~  75 

7 6 I x c  100 

a. Ketuntasan perorangan 

Kriteria 

Sedikit sekali 

Sedikit 

Banyak 

Banyak Sekali 

Seorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar jika siswa itu telah 

mencapai nilai 2 60,00, sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

disepakati sekolah. 

b. Ketuntasan Klasikal 

Suatu kelas dikatakan sudah mencapai ketuntasan belajar bila kelas tersebut 2 85% 

siswanya mendapat nilai 2 60,OO. 

% Ketuntasan belajar secara klasikal = Jumlah siswa vann tuntas x  100% 
Jumlah seluruh siswa 

Peserta dikatakan tuntas belajar secara klasikal bila memperoleh persentase daya serap 
klasikal 2 85% (Depdikbud, 1990:25) 



Lampiran 4. Dokumentasi kegiatan workshop 

Gambar 7. Foto-foto selama kegiatan workshop. a) Drs. Asrul, M.A sedang menjelaskan 
Lesson Study, b) Para peserta workshop mengikuti penjelasan dari 
naraseumber dengan serius, c) dan d) Nara sumber (Dr. Hamdi, M.Si. dan 
Drs. Asrul, M.A.) berfoto bersama sebahagian peserta workshop pada hari 
terakhir. 
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