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Banyak siswa mengalami masalah dalarn pembelajaran, karena mereka tidak tahu 
bagaimana cara belajar yang baik. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah 
dengan mengajarkan strategi belajar kepada siswa. Namun, kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa sangat sedikit guru yang melaksanakan pembelajaran strategi belajar 
tersebut. Selain itu, tidak ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 
dipedomani guru dalam mengajarkan strategi belajar ini kepada siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelaj aran (RPP) un tuk strategi belajar 
membuat peta konsep menggunakan pembelajaran langsung, melihat validitas RPP yang 
dikembangkan dan melihat keterlaksanaan RPP yang dikembangkan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yakni penelitian yang bertujuan 
I untuk menghasilkan suatu produk. RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep 

menggunakan model pembelajaran langsung dikembangkan dengan menggunakan four-D- 

PENDAHULUAN 
Sebagian besar proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Pihak utama yang terlibat 

adalah guru dan siswa. Menurut Gordon (2005: 6) pada pembelajaran yang dilaksanakan, 
banyak siswa yang mengalami masalah, karena mereka tidak tahu bagaimana cara belajar 
yang baii. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sangat sedikit guru yang 
berusaha untuk membantu siswanya dalam memecahkan permasalahan tersebut. 

Pernecahan permasalahan pembelajaran pada siswa ini sebenarnya harus dimulai dari 
guru, Seorang guru hams mampu membuat siswanya belajar dengan baik. Weinstein & Meyer 
(1986 dalam Nur, 2004: 4) menyatakan: "Pengajar yang baik meliputi mengajar siswa 
bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berfikir dan bagaimana memotivasi diri 
mereka sendiri". Mengajar siswa bagaimana belajar itulah yang kita kenal sebagai 
pembelajaran strategj belaj ar. 

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran strategi belajar kepada siswa sangat 
penting diberikan clan akan sangat besar artinya terhadap kemajuan pembelajaran siswa. Oleh 
sebab itu, guru harus memperbaiki cara mengajamya, yakni dengan memasukkan 
pembelajaran strategi-strategi belajar dalam proses pembelajaran. 

Salah satu solusi yang tepat untuk mernbantu siswa agar dapat belajar bermakna dan 
tidak sekedar menghafd addah dengan membuat peta konsep dari materi yang dipelajari 

I (Lufii, dkk, 2006: 163). Depdiknas (2003: 35) menyatakan bahwa menugaskan siswa 
membuat peta konsep dengan menghubung-hubungkan ide pokok dari suatu topik, dapat 

I 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemaharnan siswa terhadap topik tersebut. 

Selain itu, Lufii, dkk, (2006: 154) menyatakan bahwa biologi merupakan mata 
pelajaran yang banyak mengandung konsep yang berhubungan secara hierarki. Oleh karena 
itu, biologi akan lebih mudah dipahami jika dipelajari dengan menerapkan strategi belajar 
membuat peta konsep. 

2 

I 
I models yang terdiri dari tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 

(develop) dan penyebaran (disseminate). Tahap dissemi-nate tidak dilakukan. 
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah hasil validasi RPP dan pengamatan 

keterlaksanaan RPP. Data ini dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil validasi yang 
diberikan validator memperoleh nilai rata-rata sangat baik. Keterlaksanaan RPP yang 
digunakan secara keseluruhan baik. Hal ini menunjukkan bahwa RPP yang dikembangkan 
telah tex-uji validitasnya dan dikategorikan baik. 



Agar dapat mddcsanakan pembelajaran strategi belajar membuat peta konsep tersebut, 
guru harus membuat RPP yang baik d m  sesuai. Kesesuaian RPP ini harus kdasarkan 
beberapa pertimbangan, antara lain: kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan 
model pembelajaran yang digunakan. 

Model pembelajamn yang cocok digunakan untuk mengajarkan strategi belajar kepada 
siswa adalah model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini cacok 
digunakan karena model pembelajaran ini dirancang untuk pembelajaran siswa tentang 
pengetahuan yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan secara langkah demi langkah 
(Nur, 2005: 17). Dengan menggunakan model pcmbelajaran langsung ini, guru dapat 
mengajarkan teknik pembuatan peta konsep langkah demi langkah dan sekaligus 
mengevaluasi proses yang telah terlaksana 

Berdasarkan bahasan di atas, penulis melihat bahwa pembelajaran strategi belajar ini 
merupakan suatu pernbelajaran yang hams dilalcukan oleh guru, karena pembelajaran ini 
sangat penting artinya bagi siswa. Sebelum melaksanakan pembelajaran strategi belajar ini, 
guru harus menyiapkan RPP yang baik dan sesuai dengan strategi yang akan diajarkan. 
Mengingat selama ini penggunaan pembelajaran strategi oleh guru sangat jarang, penulis 
berpikir bahwa perlu adanya contoh yang dapat ditiru oleh guru dalarn mempersiapkan RPP 
untuk pembelajaran strategi belajar ini. Berdasarkan ha1 tersebut, penulis tertarik membuat 
pengembangan perangkat pembelajaran untuk strategi belajar membuat peta konsep 
menggunakan model pembelajaran langsung. 

Pengembangan yang dilakukan dibatasi pada salah satu perangkat pembelajaran yang 
utama, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Materi yang dipilih untuk 
pengembangan RPP ini adalah materi mata pelajaran biologi kelas X SMA semester 1 tentang 
Archaebacteria dan Eubacteria Tahapan penelitian pengembangan yang dilakukan pada 
penelitian ini sampai pada tahap define, design dan develop, sedangkan dissemi-nate tidak 
dilakukan. Pada tahap develop dilakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan RPP. 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
I. Bagaimana validitas RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan 

model pembelajaran langsung? 
2. Bagaimana keterlaksanaan RPP yang digunakan untuk pembelajaran strategi belajm 

membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran langsung? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan RPP untuk strategi belajar membuat 

peta konsep menggunakan model pernbelajaran langsung, serta mengetahui validitas RPP 
yang dikembangkan, serta mengetahui keterlaksanaan RPP yang digunakan untuk 
pembelajaran strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model  emb be la jar an 
langsung. 

METODE PENGEMBANGAN 
1. Model Pengembangan 

Produk yang dikembangkan adalah RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep 
menggunakan model pembelajaran langsung. RPP ini disiapkan untuk mengajarkan strategi 

I belajar membuat peta konsep di dalam kelas. Model yang digunakan adalah model prosedural, 
/ yang rnana model ini merupakan model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah- 

langkah yang hams diikuti untuk menghasilkan suatu produk (Marzuki, 2000; 37). 
2. Prosedur Pengembangan 

RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran 
langsung ini dikembangkao dengan menggunakanfour-D-models, yaitu melaiui tahap define, 
design, develop dan disseminate. 



Langkah-langkah 4-0 models dalam penelitian ini diringkas seperti pada Gambar 1. 

Analisis Kurikulum 2006 (KTSP) 

Analisis Siswa I 
Analisis Tugas d I Analisis Konsep I I 

Menyusun Indikator I 
Menyusun Perangkat 
Pembelaj aran (RPP) 1 

I Validasi oleh Pakar 1 

I Simulasi di Hadapan Mahasiswa I 
I Revisi II FWP I 

I Uji Coba Terbatas pada Siswa SMA I 
I Analisis Uji Coba I 

Revisi I11 RPP r--l 

1 Design 

i Develop 

+ 
RPP yang Baik dan Sesuai 

Gambar 1. Langkah-langkah 4-0 Models pengembangan perangkat pembelajaran 
Dimodifikasi dari Thiagarajan (1974 dalam Susantini, dkk (2004). 

Langkah penerapan metode 4-0 Models ini antara lain: 
a. Tahap define (pendefinisian) 

Pada tahap define ini dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran dengan 
menganalisis standar kompetensi dan batasan materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru 
berdasarkan standar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). Tahap deJirae dilakukan 
dalam tiga langkah, yaitu analisis kebutuhan, analisis siswa dan analisis tugas. 



.- 
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b. Tahap design (perancangan) 
Perancangan RPP dilakukan dengan memilih format yang sesuai dengan format 

penulisan RPP yang baik dan benar. Format RPP ini disesuaikan dengan tuntunan dalam 
IPKG 1, Selanjutnya, dilakukan perencanaan awal dengan penulisan, penelaahan dan 
pengeditan RPP yang telah disusun. 
c. Tahap develop (pengembangan) 

Tahap develop bertujuan untuk menghasilkan RPP untuk strategi belajar mernbuat 
peta konsep menggunakan model pembelajaran langsung yang telah ditelaah oleh pakar 
pendidikan. Tahap develop dilakukan melalui: 
1) Validasi RPP 

RPP yang akan digunakan oleh guru dan siswa model terlebih dahulu divalidasi. 
Validasi RPP dilakukan oleh pakar pendidikan sesuai dengan bidang kajiannya. Validator 
RPP yang digunakan antara lain: 
a) Dra. Hj. Zaifunis (Staf Pengajar bidang kependidikan di Jurusan Biologi FMIPA UNP). 
b) Widya Aziz, S.Pd. (Guru Biologi SMA Pertiwi Padang) 

Masukan dari validator digunakan untuk memperbaikilmerevisi RPP yang 
dikembangkan. Revisi ini merupakan revisi pertama dari RPP yang dihasilkan. Validasi di 
sini menekankan pada validitas isi dan susunan. Kedua validitas tersebut pengujiannya 
dilakukan berdasarkan analisa rasional, sehingga disebut juga dengan validitas rasional 
(logical validity) (Nurkancana dan Swnartana, 1 986: 129-1 30). Bagian utama yang divalidasi 
adalah kesesuaian kompetensi dasar, indikator, dan bahasa yang digunakan. 
2) Simulasi 

Simulasi yaitu kegiatan mengoperasionalkan RPP yang telah dibuat dengan tujuan 
untuk mengecek keterlaksanan RPP serta kecocokan waktu pelaksanaannya. Dalam simulasi 
ini, yang berperan sebagai murid adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah 
Strategi PernbeIajaran Biologi. Di akhir kegiatan simulasi, dirninta komentar mahasiswa 
tersebut. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, dianalisis kekurangan-kekurangan yang 
terlihat dari pengoperasionalan RPP hasil revisi pertama Kemudian dilakukan revisi kedua 
RPP dari hasil analisis yang dilakukan dan saran dari mahasiswa peserta simulasi. 
3) Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan dengan mengoperasionalkan RPP yang telah direvisi 
untuk kedua kalinya pa& siswa sesungguhnya, tetapi pada jumlah yang terbatas. Pengamat 
bertugas untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, khususnya 
keterlaksanaan RPP. Data yang diperoleh dari uji coba terbatas dapat digunakan untuk 
melakukan revisi ketiga RPP yang digunakan. Daftar nama pengamat kegiatan pembelajaran 
ini tercantum pada Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar nama pengamat pernbelajaran 
I I I I I I No I Pengamat I Keterangan I Mengarnrti 

1 1. I Syaiia Devita, S.Pd. I Guru Biologi SMA N 8 Padang 1 Keterlaksanaan RPP. I 

3. Uji coba produk 
a. Uji coba 

Uji coba pertarna dilakukan dengan kegiatan sirnulasi atau memperagakan penggunaan 
RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran langsung 
di hadapan mahasiswa. Setelah itu dirninta tanggapan, kritik dan saran mereka terhadap 
perangkat pembelajaran. Masukan ini menjadi bahan revisi kedua. 

2. 
3. 

Ragil Pratiwi 
M. A1 Kudus 

Mahasiswa Pendidikan Biologi UNP 
Mahasiswa Pendidikan Biologi UNP 

Keterlaksanaan RPP. 
Keterlaksanaan RPP. 



Selanjutnya, uji coba terbatas dilakukan dengan menggunakan RPP ini pada siswa. 
Selarna pembelajaran berlangsung, pengamat mengamati keterlaksanaan RPP. Data yang 
diperoleh dari uji coba terbatas digunakan untuk melakukan revisi ketiga RPP yang 
di kembangkan. 
b. Subjek coba 

Simulasi dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 
2004 yang telah mengambil Mata Kuliah Strategi Pembelajaran Biologi pada semester Juli- 
Desember 2006. Uji coba terbatas dilakukan terhadap siswa kelas & SMA Negeri 8 Padang. 
c. Jenis data 

Jenis data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer. Data pertama berupa 
hasil validasi RPP yang diberikan oleh validator. Data kedua diperoleh pada pelaksanaan uji 
cob& Pada uji coba ini diambil data hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan RPP dari 
pengamat. 

4. Instrnmen pengumpul data 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

a. Lembar validasi RPP 
Lembar validasi RPP dimodifikasi dari Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1) 
yaitu tentang kemampuan merencanakan pembelajaran dari Depdiknas (2006). Lembar 
validasi ini bertujuan untuk mengoreksi kualitas RPP yang telah disusun. 

b. Lembar pengamatan keterlaksanaan RPP 
Lembaran pengamatan keterlaksanaan RPP dalam pembelajaran digunakan untuk 
merekam perilaku guru dalam mengimplernentasikan langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran yang telah direncanakan. Pengamatan dilakukan oleh dua orang pengamat 
tentang perilaku guru dalarn pembelajaran. Pencatatannya dilakukan setelah masing- 
masing langkah pembelajaran selesai dilakmakan. 

5. Data dan Analiiis Data 
Data yang dikurnpulkan dari penelitian ini adalah hasil validasi RPP dan hasil 

pengamatan keterlaksanaan RPP. Data ini dianalisis dengan analisis deskriptif. Data hasil 
validasi RPP dan hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran dianalisis 
menggunakan statistika deskriptif kualitatif dengan ketentuan sebagai berikut: 

l,00 - 1,99 = tidak baik 3,00 - 3,49 = baik 
2,00 - 2,99 = kurang baik 3,50 - 4,00 = sangat baik 

(Dimodi fikasi dari Astriani, 2006: 50). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Data 
I. Validasi RPP 

Hasil validasi RPP yang dinilai oleh dua orang validator menggunakan disajikan 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil validasi RPP 

Standar Penilaian Nilai I Validasi / Kategori I 
I I 1. h<esesuaian Format FVP 

I I 

1 2- (perumusan Indikator 

a. 
b. 

Kelengkapan identitas 
Kelen~ka~an isi 

4 
4 

Sangat baik 
Sangat baik 



- 

No 

b- 
c- 
d. 
e. 

f. 

3. 
a. 
b. 
c. 

d- 
e. 
f. 
4. 
a- 
b. 

5. 

a. 

b. 
c. 

d. 
e .  

6. 
a. 

b. 

c. 
g. 

h. 
7. 
a. 

Standar Penilaian 

Kelengkapan cakupan rumusan indikator 
Kej elasan penjenj angan indi kator 
Kesesuaian dengan Kurikulurn 2006 (KTSP). 
Kesesuaian dengan perangkat yang dikem- 
bangkan 
Kesesuaian indikator dengan alokasi waktu 
Perumusan Tujuan Pembelajaran 
Kejelasan rumusan 
Kesesuaian dengan indikator 
Dapatdiukur 
Mudah diukur 
Mengandung kata kerja yang operasional 
Mengandung hanya satu aspek tingkah laku. 
Pengorganisasian Materi Pembelajaran 
Keruntutan penataan materi. 
Kejelasan kerangka/sistematika materi . 
Pemilihan Sumber BeIajar/Media Pembela- . 
J aratl 
Kesesuaian dengan kompetensi yang ingin 
dicapai. 
Kesesuaian dengan materi pembelajaran. 
Kesesuaian dengan strategi dan metode pem- 
belajaran. 
Kesesuaian dengan karakteristik siswa 
Kesesuaian dengan lingkungi masyarakz 
(kontekstuaI) 
Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kelengkapan pentahapan pendahuluan pem- 
belaj aran 
1) Apersepsi 
2) Pemberian rnotivasi 
3) Penyampaian materi dan tujuan. 
Kelengkapan kegiatan inti 
1) Penjabaran materi 
2) Penggunaan media 
3) Evaluasi proses 
Kelengkapan penutup 
Kesesuaian jenis kegiatan pembelajaran de- 
ngan kompetensi yang ingin dicapai 
Pengakomodasian perbedaan individu 
Penilaian 
Kesesuaian dengan kompetensi yang ingin 
dicapai. 

Nilai 
Validasi 

3 
3 
4 

4 

3 

4 

3,5 
3,5 
3 
4 
4 

4 
4 

3 

4 

4 

3 

3 

3,5 
3,5 
4 

4 

3,5 
4 
4 

3 

3 

4 

Kntegori 

Baik 
Baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Baik 

Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Sangat baik 
Sangat baik 

Bai k 

Sangat baik 

Sangat baik 

Bai k - 

Baik 

Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Baik 

Baik 

Sangat baik 



Hasil validasi RPP yang ditampilkan pada Tabel 2. menunjukkan nilai rata-rata 
sebesar 3,57 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa RPP yang disusun untuk 
penelitian ini kualitasnya digolongkan sebagai RPP yang sangat baik, sehingga diharapkan 
benar-benar rnampu rnenjadi contoh bagi guru dalam membuat RPP untuk mengajarkan 
strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran langsung. 
Berdasarkan masukan dari validator dilakukan perbaikan pada RPP yang telah dibuat. 
Perbaikan yang dilakukan pada: 

Bahasa dan penomoran pada indikator. 
Penyusunan tujuan pembelajaran. 
Kejelasan hubungan tujuan pembelajaran dengan alat evaluasi. 
Pembuatan materi pembelajaran. 
Penulisan sumber pembelajaran. 
Adanya kegiatan pra pendahuluan pada langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan prasyarat pada tahap pendahuluan seharusnya berupa pertanyaan, bukan 
pernyataan. 
Kegiatan inti harus berpusat pa& siswa (student center). 

No 

b. 
c. 

d. 
e. 
8. 
a. 
b. 
c. 

2. Simulasi 
Simulasi dilakukan 11 orang mahasiswa Pendidikan Biologi FMIPA UNP tahun 

masuk 2004 yang telah mengarnbil mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Kegiatan 
simulasi ini diakhiri dengan meminta masukan dari peserta tentang RPP yang telah 
dioperasionalkan oleh guru model. Setelah mendapat masukan dari peserta simulasi, maka 
diadakan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan pada RPP antara lain: 

Kesesuaian waktu dengan kegiatan yang dilaksanakan. 
Penyusunan indikator dan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. 
Kesesuaian tujuan afektif dan psikomotor dengan rubrik penilaiannya 
Urutan kegiatan pembuatan kesimpulan dan posttest. 

3. Keterlaksanaan RPP 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan RPP untuk pembelajaran 

strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran langsung, 
diperoleh rata-rata nilai 3,18 dengan kategori baik. 

Standar Penilaian 

Kejelasan prosedm penilaian. 
Kelengkapan instrumen (soal, rubrik dan kun- 
ci jawaban). 
Kualitas instnunen 
Kesesuaian dengan karakteristik siswa 
Penggunaan Bahasa Tulis 
Ketepatan ejaan 
Ketepatan pilihan kata 
Kebakuan struktur kalimat 

Jumlah 
Rata-rata 

Nilai 
Validasi 

4 

3 

3 
4 

3,5 
3 
3 

Kategori 

Sangat baik 

Bai k 

Baik 
Sangat baik 

Sangat baik 
Bai k 
Baik 

71 

337 Sangat baik 



B. Pembahasan 
RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran 

langsung diharapkan dapat menjadi contoh bagi guru dan calon guru dalarn mengajarkan 
strategi belajar kepada siswanya. Guru dan calon guru diharapkan memahami cara 
mengajarkan strategi belajar kepada siswa serta termotivasi untuk melakukannya di dalam 
kelas. 

Berdasarkan validasi terhadap kesesuaian kompetensi dasar, indikator, kebenaran 
konsep dan bahasa yang digunakan pada RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep 
menggunakan model pembelajaran langsung, diperoleh hasil bahwa RPP yang dikembangkan 
memperoleh rata-rata nilai dengan kategori sangat baik. 

Validasi yang dilakukan pada penelitian ini menekankan pada validitas isi dan 
validitas susunan. Validitas isi di sini dinyatakan valid oleh validator karena RPP yang 
dikembangkan telah sesuai dengan materi yang seharusnya disajikan dan validitas susunan 
dinyatakan valid oleh validator karena susunan RPP yang dikembangkan telah memenuhi 
syarat-symt penyusunan perangkat pembelajaran yang baik (Nurkancana dm Sumartana, 
1986: 129-1 30). 

Hasil validasi di atas menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dihasilkan 
telah tenlji kualitasnya dan telah dinyatakan valid oleh validator. Validator yang menilai 
validitas RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model pembelajaran 
langmg adalah orang-orang yang telah lama bertugas di bidang pendidikan dan telah ahli 
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Oleh sebab itu, hasil validasi ini telah dapat 
dipertanggungjawabkan dengan semestinya 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan RPP yang digunakan dalam uji 
coba, kategori yang diperoleh adalah baik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran 
yang dilakukan bejalan lancar dan baik. Hal ini mendukung penilaian pakar pendidikan yang 
telah memvaljdasi RPP yang djkembangkan dan memberikan nilai rata-rata sangat baik. 
Dengan demikian, RPP yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai contoh. 

Meskipun hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan RPP telah memperoleh kategori 
baik, namun pada pelaksanaan uji coba RPP yang dikembangkan mas& terlihat beberapa 
kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol adalah kesesuaian waktu dengan langkah- 
langkah pembelajaran. Di sini terlihat bahwa siswa sebenarnya tidak bisa memaharni strategi 
yang diajarkan secepat rnahasiswa p& kegiatan simulasi melakukannya. Oleh sebab itu, 
pada revisi ketiga juga dilakukan perbaikan sehubungan dengan pembagian alokasi waktu 
pada proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Henich et. al. 
(1989 dalarn Soekartawi, dkk, 1995: 4) yang menyatakan bahwa pemilihan alokasi waktu 
pembelajaran hams mempertimbangkan karakteristik siswa. 

PENUTUP 
A. Kesimpnlan 

Berdasarkan uji coba perangkat pembelajaran yang telah dilakukan, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dihasilkan contoh RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model 

pembelajaran langsung. 
2. Diperoleh RPP untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan model 

pembelajaran langsung dengan validitas sangat baik. 
3. Keterlaksanaan pembelajaran untuk strategi belajar membuat peta konsep menggunakan 

model pembelajaran langsung secara keseluruhan baik. Hal ini terlihat dari hasil 
pengamatan keterlaksanaan RPP yang digunakan pada pembelajaran, yaitu memperoleh 
kategori rata-rata baik. 



B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan hal-ha1 

sebagai berikut: 
1. Sebelurn kegiatan pembelajaran strategi belajar dilaksanakan, disarankan agar bahan ajar 

tentang materi yang diajarkan, diberikan kepada siswa satu minggu sebelum pembelajaran 
dilaksanakan. Dengan demikian siswa telah membaca materi terlebih dahulu di rumah. 
Tujuannya adalah agar waktu yang digunakan dalarn pembelajaran dapat digunakan 
dengan efektif untuk melatih kemampuan siswa dalam melaksanakan strategi belajar yang 
diajarkan. 

2. Pengajaran strategi belajar ini penting untuk diajarkan kepada siswa. Oleh sebab itu 
disarankan kepada guru maupun calon guru untuk melaksanakan pengajaran strategi 
belajar di kelas. 

3. Pembelajaran strategi belajar terhadap siswa tidak dapat dilakukan dalarn satu kali 
pertemuan saja, karena pembelajaran ini membutuhkan latihan yang banyak. Oleh sebab 
itu, disarankan kepada guru yang mengajarkan strategi beIajar kepada siswa untuk 
menggunakannya minimal dalam tiga kdi pertemuan, agar siswa terampil menggunakan 
strategi belajar yang diajarkan. 

4. Waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengerjakan strategi belajar membuat peta 
konsep tidak bisa dua kali waktu guru menge jakannya, tapi minimal tiga kali waktu guru 
menge rjakannya. Oleh sebab itu, disarankan kepada gum yang akan menggunakan strategi 
belajar membuat peta konsep ini mencoba membuat peta konsep dari materi terlebih 
dahulu, kemudian menyusun RPP yang dokasi waktu untuk siswa mengerjakan peta 
konsep materi tersebut tiga kali waktu untuk guru mengerjakannya. 

5. Disarankan kepada peneliti lain yang akan mengujicobakan RPP yang dikembangkan, 
agar dapat melaksanakan uji coba di pagi hari, sehingga siswa tidak merasa bosan atau 
pun lelah dalam rnengikuti pembelajaran. 

6. Strategi belajar yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tidak hanya 
strategi belajar dengan peta konsep melalui model pembelajaran langsung saja, tetapi 
masih banyak yang lainnya. Maka penulis menyarankan agar pengajaran strategi belajar 
yang dilakukan di kelas bervariasi, agar kesulitan belajar siswa dapat diatasi secara 
keseluruhan. 
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