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KATA PENGANTAR 

 

 

Salah satu penentu keberhasilan proses belajar mengajar 

(PBM) adalah model pembelajaran yang digunakan para 

pendidik. Betapa banyak model pembelajaran yang 

ditawarkan oleh para pakar pendidikan, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Namun, para pendidik belum 

banyak yang mengetahui model-model pengajaran 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk 

memperkenalkan model-model pembelajaran tersebut 

kepada para pendidik. Salah satu bentuknya adalah 

melalui penerbitan buku. Untuk kepentingan itu maka 

buku ini hadir. Materi buku ini dihimpun dari tugas akhir 

mahasiswa Pendidikan Dasar (Pendas) Program 

Pascasarjana (PPs) Universitas Bosowa angkatan tahun 

2020 pada matakuliah Desain Pembelajaran Bahasa dan 

Seni.  

 Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan bahan ajar mahasiswa, bukan 

hanya mahasiswa Pendidikan Dasar (Pendas) Program 

Pascasarjana (PPs) Universitas Bosowa, melainkan juga 

mahasiswa pada umumnya dan terkhusus kepada 

mahasiswa program studi kependidikan. Namun, tidak 

tertutup kemungkinan juga pada masyarakat umum yang 
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berminat dan ingin meningkatkan pengetahuannya 

tentang model pembelajaran.  

 Akhirnya, penyusun berharap kiranya buku ini 

dapat bermanfaat pada para pendidik, praktisi 

pendidikan, instruktur pelatihan, dan mahasiswa. Tentu 

saja buku ini tidak sempurna, namun semoga dapat 

menjadi bahan acuan dan  sumber belajar bagi kita 

semua. Terima kasih. 

       

    Penyusun 
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MODEL PEMBELAJARAN DEBAT 

 

 

 

1.  Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan 

di lingkup sekolah dibutuhkan berbagai variasi teknik 

yang harus dikuasai oleh seorang guru agar proses 

belajar yang tercipta di kelas menjadi lebih dinamis 

dan bernuansa interaktif. Selain itu, variasi teknik 

yang digunakan juga harus dapat membantu siswa 

dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya 

dalam fase remaja sesuai dengan pedoman psikologi 

individu. Beberapa di antara tugas perkembangan 

tersebut menjadi landasan terciptanya metode 

pembelajaran kooperatif yang mengedepankan kerja 

sama dari para peserta didik sehingga tercipta nuansa 

kelas yang dinamis, interaktif, dan dapat menjadi 

faktor stimulan agar peserta didik dapat 

mengembangkan pola pikir yang kritis (Hamdayama, 

2014:107).   

Terdapat berbagai macam model yang 

digunakan dari turunan metode pembelajaran tipe 

kooperatif. Salah satu dari model yang berkembang 

dan sering digunakan pada kegiatan belajar mengajar 

adalah debat. Debat digunakan pendidik dalam upaya 

menumbuhkembangkan pola pikir kritis dan 

kemampuan kerja sama antarpeserta didik dalam 
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bentuk kelompok. Perkembangan model pembelajaran 

debat saat ini masih berlangsung, bahkan model ini 

diterapkan hingga menjadi jenis kompetisi 

antarpelajar hingga tingkat dunia. 

Debat bisa menjadi metode yang sangat 

berguna untuk meningkatkan pemikiran dan refleksi, 

terutama jika murid-murid diharapkan mengambil 

posisi yang bertentangan dengan kemauan mereka. 

Hal ini merupakan strategi untuk debat yang secara 

aktif melibatkan setiap murid di kelas tidak hanya 

para pendebat. Dalam hal ini, debat dilakukan sebagai 

pertandingan dengan format aturan yang jelas dan 

ketat antara dua pihak yang masing-masing 

mendukung dan menentang sebuah pernyataan. Debat 

disaksikan oleh satu atau beberapa orang juri yang 

ditunjuk untuk menentukan pemenang (Silberman, 

2013:107). 

 

 

2. Pembahasan 

A. Pengertian Debat  

Debat merupakan kegiatan argumentasi 

antara dua pihak atau lebih, baik sacara individual 

maupun kelompok dalam mendiskusikan dan 

memecahkan suatu masalah. Debat dilakukan 

menuruti aturan-aturan yang jelas dan hasil dari 

debat dapat dihasilkan melalui voting atau 

keputusan juri (Hamdayama, 2014:108). Debat 
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adalah model pembelajaran aktif. Strategi debat 

menekankan pada kemampuan mempertahankan 

argumentasi. Strategi debat merupakan bentuk 

pembelajaran yang biasa dilakukan ditingkat sekolah 

dan universitas. Dalam hal ini, debat dilakukan 

sebagai pertandingan dengan format aturan yang 

jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing 

mendukung dan menentang sebuah pernyataan (Said 

& Budimanjaya, 2016:60). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  

debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat 

mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan 

untuk mempertahankan pendapat masing-masing. 

Sedangkan menurut Tarigan, debat adalah saling adu 

argumentasi antar pribadi atau antarkelompok 

manusia dengan tujuan mencapai kemenangan suatu 

pihak (2008 : 92). Dapat disimpulkan bahwa debat 

merupakan metode dalam strategi pembelajaran 

yang mengarahkan anak untuk menyalurkan ide, 

gagasan, dan pendapatnya dengan cara argumentasi 

baik perorangan maupun kelompok. 

 

B. Sejarah, Tokoh dan Perkembangannya 

Di Persia ada seorang pemuda gagah dengan 

reputasi keilmuan yang mumpuni. Usianya baru tiga 

puluh lima, akan tetapi reputasi dan kecemerlangan 

ilmunya di bidang bahasa dan tata gramatika Arab 

sangat baik seantero negeri. Pemuda potensial ini 
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terkenal menjadi garda depan kajian bahasa mazhab 

Basrah. 

Setahun sebelum kematiannya, kepopuleran 

si pemuda sampai juga ke telinga Raja Harun Ar-

Rasyid di Baghdad, Irak. Keluarga Barmaki yang 

kebetulan ada di lingkaran kekuasaan mengusulkan 

kepada khalifah untuk mengundang secara khusus 

pemuda itu guna berdebat dengan ilmuwan-ilmuwan 

bahasa garda depan mazhab Kufah. 

Salah satu hobi raja-raja dinasti Abbasiyah 

adalah mengadu ilmuwan untuk berdebat. Bahkan 

raja-raja dinasti Abbasiyah menyediakan teater 

khusus yang dijadikan arena perdebatan bergengsi 

masa itu. Ilmu diadu dengan ilmu. Retorika 

dihadapkan dengan retorika. Argumentasi saling 

tindih. Demikianlah yang menjadi tradisi. 

Di hari yang ditentukan, pemuda bernama 

lengkap „Amr ibn „Utsman ibn Qanbar atau yang 

masyhur dijuluki dengan Imam Sibawaih tersebut 

datang ke arena perdebatan. Tidak tanggung-

tanggung, sang pemuda datang sendirian dan 

berhadapan dengan sebuah regu ilmuwan yang 

terdiri dari tiga orang; Al-Kisa‟i, Al-Farra‟ dan 

Khalaf al-Ahmar. Kecuali Khalaf al-Ahmar, dua 

penantang memiliki usia yang sudah cukup lanjut, 

setingkat usia menjelang pensiun.  

Perdebatan antara dua kelompok ini 

kemudian hari menjadi sejarah yang sangat populer 
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di kalangan ilmuwan ahli bahasa dan tata gramatika 

Arab. Meskipun adu argumen kedua kelompok 

berimbang, perdebatan berakhir di tangan kadi 

kerajaan yang putusannya memenangkan pihak 

penantang yang terdiri tiga orang tersebut. 

Keputusan yang belakangan dinilai sangat politis 

karena ada unsur ketidakadilan di dalamnya. Sejarah 

perdebatan itu dikenal dengan perdebatan mazhab 

Bashrah dan mazhab Kufah dan direkam dengan 

sangat bagus oleh Ibnu Hisyam dalam kitab Mughni 

Labib yang diterbitkan pada abad ke-8.  

Hal yang sama juga pernah dialami Imam 

Syafi‟i. Ia berdebat semalaman dengan murid Imam 

Hanafi bernama Muhammad Ibnu Hasan asy-

Syaibani. Adu argumentasi dan juga analisis ilmiah 

berhamburan dalam perdebatan itu. Bahkan Imam 

Syafi‟i diceritakan meninggal beberapa hari setelah 

menjalani perdebatan yang melelahkan dengan 

seorang ahli fikih dari mazhab Maliki bernama 

Asyhab Al-Qaisi. Lantaran kesal dan jengkel dengan 

perdebatan yang sengit itu, Asyhab diceritakan 

menggebrak meja dan melempar Imam Syafi‟i dengan 

sebuah kunci. 

Ulama nusantara juga kerap berdebat jauh 

setelah ulama-ulama terbaik di masa keemasan 

Islam tersebut berdebat secara sengit, di nusantara 

kita juga mengenal tradisi perdebatan yang demikian 

hidup. Kiai Hasbullah Salim, ulama terbaik asal 



6 
 

Rembang yang hijrah ke Jombang dalam sebuah 

episode kehidupan dan perjalanan intelektualnya, 

pernah bermujadalah atau berdebat secara terbuka 

dengan pimpinan aliran baru yang berasal dari 

seberang desanya. Aliran itu bernama Darul Hadis. 

Pimpinannya bernama Abu Hasan Ubaidah. 

Gerakan ini kemudian hari berganti nama menjadi 

Islam Jamaah. Kiai Hasbullah Salim hidup di era 

1950-an, jauh sebelum MUI lahir.  

Menurut Abdurrahman Wahid dalam salah 

satu esainya yang terkumpul di buku Melawan 

Melalui Lelucon (2000), Kiai Hasbullah yang ahli 

fikih ini menyampaikan undangan debat terbuka 

kepada Abu Hasan Ubaidah di atas mimbar yang 

disaksikan khalayak ramai. Perdebatan berlangsung 

dua kali dengan kemenangan di tangan Kiai 

Hasbullah. Bagi Kiai Hasbullah, perbedaan yang 

dijembatani dengan dialog dan debat justru semakin 

memperkaya wawasan umat . 

Demikian pula yang terjadi pada A. Hassan 

dari Persis yang berdebat dengan Ahmadiyah pada 

1933. Pihak Ahmadiyah diwakili Maulana Rahmat 

Ali. Seperti diungkap Jacqueline Hicks dalam 

"Heresy and Authority: Understanding the Turn 

against Ahmadiyah in Indonesia" yang dimuat di 

jurnal South East Asia Research (Vol. 22, 2014), 

tema perdebatan seputar isu “Hidup dan Matinya 

Nabi Isa” dan dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama 
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di Bandung yang disaksikan tidak kurang dari seribu 

orang. Sementara debat kedua diselenggarakan di 

Batavia dan dihadiri sekitar dua ribu pasang mata. 

Tradisi berdebat dan adu argumen 

merupakan salah satu di antara dua alat penguji 

kealiman seseorang dalam tradisi Islam. Selain 

perdebatan, Islam mengenal tradisi uji transmisi atau 

sanad. Kualifikasi kealiman bukan saja diuji dari 

kepiawaian berargumentasi, namun lebih dari itu 

diuji dengan ketersambungan transmisi keilmuan. 

Tradisi perdebatan juga merupakan tradisi 

intelektual Islam. Dengan perdebatan, katub-katub 

ketidakpahaman yang menyumbat cara pandang bisa 

terbuka dan membuat khalayak semakin 

tercerahkan. Juga bisa memupuk kedewasaan. Soal 

yang disebut belakangan adalah salah satu efek 

terpenting yang dihasilkan dari tradisi perdebatan 

yang baik. 

Kedewasaan umat bisa diukur salah satunya 

melalui seberapa lapang Untuk menumbuhkan sikap 

kedewasaan, tidak ada jalan lain kecuali terus 

membangun tradisi perdebatan yang dialogis, bukan 

monologis. Mirip ungkapan “pelaut yang tangguh 

tidak terlahir dari lautan yang teduh”, umat yang 

dewasa tidak tumbuh dari iklim yang tidak biasa 

berdebat dan menerima pandangan-pandangan 

berbeda. 
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C. Tujuan Debat 

Debat merupakan metode strategi pengajaran 

yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan. Tujuan utama dari metode ini adalah 

untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab 

pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

siswa serta untuk membuat suatu keputusan 

(Rostiyah, 2008 : 148). Menurut Ismail, tujuan debat 

ini adalah untuk melatih peserta didik agar mencari 

argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu 

masalah yang kontroversial serta memiliki sikap 

demokratis dan saling menghormati terhadap 

perbedaan pendapat (Ismail, 2008:22).  

Secara sederhana debat bertujuan untuk 

memengaruhi sikap dan pendapat orang atau pihak 

lain agar mereka mau percaya dan akhirnya 

melaksanakan, bertindak, mengikuti atau setidaknya 

mempunyai kecenderungan sesuai apa yang 

diinginkan dan dikehendaki oleh pembicara atau 

penulis, melihat jenis komunikasinya lisan atau 

tulisan. Dengan demikian, debat merupakan sarana 

yang paling fungsional untuk menampilkan, 

meningkatkan dan mengembangkan komunikasi 

verbal dan melalui debat pembicara dapat 

menunjukkan sikap intelektualnya. 
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D. Macam-Macam Debat 

Debat dapat digolongkan beberapa macam, 

seperti yang dikemukakan oleh Surjadi (1989:163-

172) sebagai berikut; 

1) Debat silang, merupakan pembahasan suatu 

masalah, topik, ataupun isu, oleh dua pihak yang 

berlainan pendapatnya, bahkan bertentangan. 

Akhir perdebatan adalah berupa rumusan 

pendapat. Selanjutnya apakah hadirin akan diberi 

kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan 

pendapat atau tidak terserah kepada pimpinan 

debat itu. 

2) Debat parlementer, metode ini disebut pula debat 

Oxford atau debat Inggris. Pelaksanaannya tidak 

banyak berbeda dengan Debat Silang di atas. 

Suatu masalah dianalisa dan dikemukakan 

pemecahannya oleh dua tim (pihak) yang 

berlainan bahkan bertentangan pendapatnya. 

Masing-masing tim bisa terdiri dari 2-3 orang. 

Lebih dari itu akan memakan waktu terlalu lama. 

Perdebatan kemudian dilanjutkan dengan 

melibatkan para hadirin untuk mengajukan 

pertanyaan, pendapat, komentar, saran, atau kritik 

kepada para pemrasaran atau penyanggah. 

Terakhir dilanjutkan dengan pemungutan suara 

(voting) jika memang diperlukan. Jika tidak, 

mungkin konsensus tercapai. 



10 
 

3) Debat langsung, metode ini pada umumnya 

hampir sama dengan prosedur debat silang dan 

parlementer. Bedanya hanya pada aspek-aspek 

atau butir-butir yang tidak disetujui oleh tim 

penyanggah, langung diperdebatkan. Jadi tim 

pemrasaran menyampaikan pasarannya, lalu 

ditanggapi oleh tim penyanggah. Tampak dalam 

aspek atau butir apa saja penyanggah tidak 

brsesuaian pendapat dengan pemrasaran. Lalu 

diskusi atau debat dilakukan dan dipusatkan pada 

aspek-aspek itu. Demikianlah diskusi bergerak 

dari satu aspek kepada aspek berikutnya. 

4) Debat memecahkan masalah, seperti biasa 

pimpinan kelompok bersama anggota 

menentukan topik/masalah/isu, dua tim pembahas 

(A, B) masing-masing terdiri dari 2-3 orang, 

jadwal dan tempat berdebat/berdiskusi. Tujuan 

debat ini ialah menemukan cara yang tepat untuk 

memecahkan suatu masalah. Untuk itu kedua tim 

harus berpikir jernih dan jelas, pengkajian 

masalah secara tuntas dengan mempergunakan 

pendekatan ilmiah dalam pengumpulan fakta dan 

data, kondisi serta alterntif-alternatif pemecahan. 

Hal ini memerlukan kerja sama yang baik, 

pengerahan pikiran, sikap toleran dan evaluasi 

tanpa bias. Dengan kata lain, perlu kerjasama 

yang saling memberi dan menerima, bersahabat, 

kritis dan semangat. 
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5) Debat ala Michigan, pola debat itu sama, hanya 

bervariasi dalam membawakannya. Polanya 

adalah ada tim pemrasaran dan ada tim pembahas 

atau penyanggah. Debat ala Michigan ini 

biasanya berlangsung selama satu jam. Jika ketua 

tidak menunjuk tim perumus, maka ia sendiri 

yang menyampaikan rumusan yang kemudian 

ditanggapi hadirin. Disamping itu, seperti biasa 

evaluasi dan tindak lanjut ditentukan bersama.  

 

E. Prosedur Penerapan Strategi Debat 

 Bentuk pembelajaran debat aktif (Active Debate) 

merupakan bentuk pembelajaran yang secara aktif 

melibatkan siswa di dalam kelas bukan hanya pelaku 

debatnya saja. Langkah-langkah pembelajarannya 

menurut Direktorat Pembinaan SMA (2017:12) 

sebagai berikut; 

1) siswa mengembangkan sebuah pernyataan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran; 

2) membagi kelas ke dalam dua kelompok. Satu 

kelompok berperan sebagai kelompok “pro” dan 

kelompok lain berperan sebagai kelompok 

“kontra”; 

3) masing-masing kelompok menentukan para juru 

bicara yang bertindak sebagai pelaku debat. 

Selanjutnya mempersiapkan kursi untuk para 

juru bicara pada kelompok yang pro dan kontra. 

Siswa yang lain duduk di belakang juru bicara. 
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Memulai debat dengan para juru bicara 

mempresentasikan pandangan mereka. Proses ini 

disebut argumen pembuka; 

4) setelah mendengar argumen pembuka, siswa 

menghentikan debat dan kembali ke kelompok 

masing-masing untuk mempersiapkan argumen 

yang menanggapi argumen pembuka dari 

kelompok lawan. Setiap kelompok memilih juru 

bicara yang baru (lain); 

5) melanjutkan kembali debat. Juru bicara yang 

saling berhadapan diminta untuk memberikan 

argumen sanggahan (counter argument). Ketika 

debat berlangsung, peserta yang lain didorong 

untuk memberikan catatan yang berisi usulan 

argumen atau bantahan; 

6) meminta mereka untuk bersorak atau bertepuk 

tangan untuk masing-masing argumen dari para 

wakil kelompok; 

7) mengakhiri debat pada saat yang tepat. 

Memastikan bahwa kelas terintegrasi dengan 

meminta mereka duduk berdampingan dengan 

mereka yang berasal dari kelompok lawan 

mereka; dan 

8) menyampaikan point-point penting dari debat 

tersebut dan menghubungkan dengan materi 

pelajaran. 

Penyelenggaraan model pembelajaran debat 

adalah siswa dibagi menjadi dua kelompok 
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kemudian duduk berhadapan. Siswa membaca 

materi bahan ajar untuk dicermati oleh masing-

masing kelompok, sajian presentasi hasil bacaan 

oleh perwakilan salah satu kelompok kemudian 

ditanggapi oleh kelompok lainnya begitu seterusnya 

secara bergantian, guru membimbing membuat 

kesimpulan dan menambahkannya bila perlu.  

Berikut prosedur penerapan strategi debat 

kompetitif yang dapat dilakukan oleh guru menurut 

Said dan Budimanjaya (2016: 61-62); 

a.  pilih tema atau topik pelajaran yang akan 

diangkat dalam debat kompetitif, 

b.  topik debat kompetitif dimunculkan dalam 

bentuk problematika antara yang “pro” dan 

“kontra.” Contoh tema: demi kesehatan, rokok 

dihapus. Bagaimana dengan angkatan kerja? 

c.   bagi kelas menjadi dua tim hebat. Berikan posisi 

“pro” kepada satu kelompok, dan posisi 

“kontra” kepada kelompok lainnya. Lakukan 

secara merata pembagian kelompok yang 

didasarkan pada kemampuan kognitif dan 

psikomotorik siswa. Hal ini untuk 

menghidupkan suasana debat dan menghindari 

kepasifan dalam satu kelompok,  

d. kelompok yang terpilih masing-masing 

menentukan siapa gurunya, 
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e.  guru membuat aturan berupa: bahwa selain juru 

bicara siapa saja anggota kelompok dapat 

memberikan argumentasinya, 

f. guru menentukan alokasi waktu debat yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, 

g.  guru menyiapkan setingan kelas tempat debat 

kompetitif dilaksanakan, 

h.  guru bertindak sebagai juri. Juri memiliki standar 

penilaian debat kompetitif, 

i.  untuk memulai perdebatan, guru meminta para 

juru bicara menyampaikan pendapat. Proses ini 

sebagai “argumen pembuka,” 

j.  setelah semua siswa mendengar argumen-

argumen pembuka, mintalah kedua belah pihak 

yang “pro” dan “kontra” memberikan 

“argumen balasan.” Sementara debat 

berlangsung pastikan kedua belah pihak 

beragumen secara bergantian. Siswa dapat 

memberikan dukungan tepuk tangan atau 

bersorak atas argumen yang disampaikan oleh 

timnya, dan  

k.  akhiri debat jika merasa cukup (sesuaikan 

dengan alokasi waktu). 

Strategi debat mencakup persoalan 

keterampilan-keterampilan verbal-linguistik yang 

berbasis logika penggunaan bahasa. Berbicara untuk 

belajar dan mendengar untuk belajar dua aktivitas 

proses belajar yang berlangsung. Leyman Stell, 
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menyebut bahwa di banyak kelas tradisional (class 

teacher talking time) siswa menghabiskan lebih dari 

70% waktu di dalam kelas untuk mendengar ceramah 

guru. Sementara lebih dari 2.400 tahun yang lampau,  

Konfusius menyatakan: 

1. apa yang aku dengar, aku lupa, 

2. apa yang aku lihat, aku ingat, dan 

3. apa yang aku lakukan, aku pahami. 

 Pembelajaran yang diperkaya dengan 

strategi-strategi, seperti strategi debat memberikan 

keluasan pada siswa untuk menampilkan kualitas 

kedalaman intelektualnya. Aktivitas debat yang 

dilakukan siswa adalah aktivitas yang melibatkan 

kompetensi psikomotorik. Aktivitas psikomotorik 

siswa mampu mengikat material-material kognitif. 

Pemilihan materi-materi pada debat kompetitif sangat 

variatif dan sangat memungkinkan topik suatu debat 

merupakan lintas disiplin ilmu yang aktual di 

masyarakat (Said & Budimanjaya, 2016: 60-61). 
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F. Kelebihan dan Kekurangan Debat 

 Ada beberapa kelebihan maupun kekurangan jika 

menggunakan model pembelajaran debat. Beberapa 

kelebihan dari model pembelajaran debat, 

diantaranya adalah sebagai berikut (Hamdayana, 

2014:109). 

1. memantapkan pemahaman konsep siswa 

terhadap materi pelajaran yang telah    diberikan, 

2. melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap 

semua teori yang telah diberikan, dan 

3. melatih siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat. 

 Sedangkan kekurangan dalam model 

pembelajaran debat, diantaranya adalah sebagai 

brikut: 

1. ketika menyampaikan pendapat saling berebut, 

2. terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila 

guru tidak menengahi, 
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3. siswa yang pandai beragumen akan selalu aktif 

tapi yang kurang pandai beragumen  hanya diam 

dan pasif, 

4. menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 

sesi debat antar kelompok, 

5. perlunya tema yang mudah dipahami oleh siswa, 

6. tema haruslah dapat diperdebatkan, dan 

7. perataan siswa dalam kelompok terkadang tidak 

heterogen. 
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MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK 

 

 

 

A. Latar belakang  

 Dalam dunia pendidikan pembelajaran tidak 

hanya terjadi di sekolah saja, tetapi di tiga pusat yang 

lazim dikenal dengan Tripusat Pendidikan. Tripusat 

Pendidikan adalah tempat anak mendapatkan pengajaran, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

kehidupan keluarga (informal), sekolah (fomal) maupun 

masyarakat (non formal). Seseorang dikatakan belajar 

jika dalam dirinya terjadi aktifitas yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku dan dapat diamati relatif lama.  

 Dalam proses belajar, setiap siswa harus 

diupayakan untuk terlibat secara aktif guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Hal ini  memerlukan bantuan dari 

guru untuk memotivasi dan mendorong agar siswa dalam 

proses belajar terlibat secara totalitas. Guru harus 

menguasai baik materi maupun strategi dalam 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru 

sebagai pengajar tidak mendominasi kegiatan, tetapi 

menciptakan atmosfer belajar siswa serta memberikan 

motivasi dan bimbingan agar siswa mengembangkan 

potensi dan kreatifitasnya masing-masing. Untuk 

membelajarkan siswa sesuai dengan cara-gaya belajar 

mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan optimal ada berbagai model pembelajaran. 
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Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada 

model pembelajaran yang paling tepat untuk segala 

situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih 

model  pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan 

kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media 

yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Salah satu 

model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah Talking 

Stick.  

 

B. Pengertian Model Talking Stick  

 Talking adalah sebuah kata yang diambil dari 

bahasa inggris yang berarti berbicara. Talking Stick 

(tongkat berbicara) adalah model yang pada mulanya 

digunakan oleh penduduk asli  

Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau 

menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan 

antar suku). Talking Stick (tongkat berbicara) telah 

digunakan selama berabad 

abad oleh suku-suku Indian sebagai alat menyimak 

secara adil dan tidak memihak.  

 Tongkat Berbicara sering digunakan kalangan 

dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak 

berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan 

membahas masalah, ia harus memegang tongkat. 

Tongkat akan pindah pada orang lain apabila ia ingin 

atau menanggapinya. Dengan cara ini, Tongkat 

Berbicara akan berpindah dari satu orang ke orang lain. 

Jika orang tersebut ingin mengemukakan pendapatnya. 
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Apabila semua sudah mendapatkan giliran berbicara, 

tongkat itu lalu dikembalikan lagi ke ketua/pimpinan 

rapat.  

 Menurut Kurniasih dan Sani (2015: 82), model 

pembelajaran Talking Stick merupakan satu dari sekian 

banyak model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat. 

Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk 

berpendapat atau menjawab pertanyaan dari guru setelah 

siswa mempelajari materi pelajaran.  

 Menurut Maufur (2009: 88), Talking Stick 

merupakan sebuah model pembelajaran yang berguna 

untuk melatih keberanian siswa dalam menjawab dan 

berbicara kepada orang lain. Sedangkan penggunaan 

tongkat secara bergiliran sebagai media untuk 

merangsang siswa bertindak cepat dan tepat sekaligus 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

materi.  

Menurut Kagan (2000: 1), belajar kooperatif adalah 

suatu istilah yang digunakan dalam prosedur  

pembelajaran interaktif, karena siswa belajar bersama-

sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

memecahkan berbagai masalah. Setiap siswa tidak hanya 

menyelesaikan tugas individunya, tetapi juga 

berkewajiban membantu tugas teman kelompoknya, 

sampai semua anggota kelompok memahami suatu 

konsep.  
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 Menurut Johnson & Johnson dalam Kagan (2000: 

1) model pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar 

yang menggunakan kelompok-kelompok kecil. Setiap 

kelompok dengan siswa dari tingkat kemampuan 

berbeda, menggunakan aktivitas belajar yang bervariasi 

untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadqap 

suatu konsep. Model pembelajaran Talking Stick ini 

adalah sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan cara memberi kebebasan kepada peserta didik 

untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa 

sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah dan 

keharuspaksaan sepanjang tidak merugikan bagi peserta 

didik dengan maksud untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri. 

 

 C. Tokoh, Sejarah dan Perkembangan Model   

      Talking Stick  

 Tongkat Bicara, digunakan di banyak budaya 

pribumi, adalah “alat komunikasi” kuno dan kuat yang 

memastikan kode etik penghormatan selama pertemuan 

diikuti. Orang yang memegang tongkat, dan hanya orang 

itu, yang ditetapkan memiliki hak untuk berbicara dan 

semua orang lain harus mendengarkan dengan tenang 

dan hormat. Tongkat bicara paling sering digunakan di 

lingkungan dewan, upacara dan di awal acara budaya 

seperti potlatch, dan di lingkaran mendongeng. Beberapa 

budaya tidak menggunakan Tongkat Bicara semata tetapi 

menggunakan bulu elang, sabuk wampum, pipa 
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perdamaian atau cangkang suci. Banyak sekolah telah 

mengadopsi prinsip Tongkat Bicara di kelas mereka 

sebagai cara untuk mengajar anak-anak kesabaran, 

disiplin diri dan untuk menghormati pembicara dan 

perkataannya. Bonus tambahannya adalah anak-anak 

juga belajar tentang budaya First Nation secara nyata.  

 Dalam hal protokol First Nation Talking Stick, 

penting untuk diingat bahwa setiap First Nation 

memiliki keunikan dalam budaya, tradisi, dan sejarahnya 

sehingga akan memiliki protokolnya sendiri. Pada artikel 

ini kita berbicara tentang protokol umum. Talking stick 

telah berabad-abad digunakan oleh suku Indian sebagai 

alat bantu menyimak yang adil dan tidak memihak. 

Dahulu, Talking tick digunakan oleh para dewan untuk 

memutuskan hak berbicara seseorang. Ketika pemimpin 

rapat memulai diskusi dan membahas permasalahan, ia 

akan berbicara dengan memegang tongkat. Kemudian, 

jika ada orang yang ingin menanggapi atau 

mengemukakan pendapatnya, maka tongkat tersebut 

berpindah tangan. Apabila semua orang telah 

memperoleh giliran berbicara, tongkat dikembalikan 

pada pemimpin rapat. Berdasarkan sejarah penggunaan 

Talking Stick, dapat disimpulkan bahwa metode ini 

digunakan sebagai tanda seseorang memiliki hak 

berbicara yang diberikan secara bergantian atau 

bergiliran.  

 Pada tahun 1995, Slavin melakukan penelitian 

belajar kooperatif menggunakan model Talking Stick. 
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Model ini diyakini mampu membuat siswa menjadi lebih 

aktif karena para siswa dituntut untuk mandiri dan tidak 

bergantung kepada siswa lainnya. Hal ini melatih siswa 

untuk mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, 

membangun rasa percaya diri dan keyakinan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada.  

 Menurut Eggen and Kauchak (1996: 279), model 

pembelajaran Talking Stick termasuk pembelajaran 

kooperatif. Model Talking Stick ini bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa 

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, memberik an kesempatan 

pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama 

siswa yang berbeda latar belakangnya.  

 

D. Ciri- Ciri dan Karakteristik Model Talking Stick  

 Metode Talking Stick termasuk dalam 

pembelajaran kooperatif karena memiliki ciri-ciri yang 

sesuai dengan pembelajaran kooperatif yaitu:  

1. siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif 

untuk menuntaskan materi belajarnya, 

2. kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah,  

3. bilamana mungkin, anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang  

berbeda, dan  

4. penghargaan lebih berorientasi kelompok 

ketimbang individu.  
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 Sebagai model pembelajaran Cooperative, model 

ini  bertujuan meningkatkan cara belajar siswa menuju 

belajar lebih baik, sikap tolong-menolong dalam 

beberapa perilaku sosial. Pembelajaran dengan model 

Talking Stick bertujuan untuk mendorong peserta didik 

untuk berani mengemukakan pendapat. Selain itu, model 

pembelajaran Talking Stick sebagai pembelajaran 

Cooperative juga bertujuan untuk mengembangkan sikap 

saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka 

secara kelompok. 

 

E. Langkah-Langkah Penerapan Model Talking Stick 

 Langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

Talking Stick ini, yakni; 

1. pengajar atau guru membuat grup belajar yang 

terdapat 4 hingga 6 anggota, 

2. guru menyediakan stick atau tongkat yang 

memiliki ukuran panjang 15 cm atau lebih, 

3. pengajar akan mengutarakan materi utama dan 

selanjutnya akan memberi waktu jeda kepada 

grup belajar untuk persiapan, seperti meneliti dan 

mendalami materi yang telah disampaikan, 

4. siswa akan membahas berbagai persoalan yang 

ada pada materi utama, 

5. sesudah grup belajar mendalami dan meneliti 

setiap detail yang ada pada materi. Guru akan 
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memberi tanda untuk menyetop segala aktivitas 

pendalaman materi tersebut, 

6. pada sesi ini guru akan memakai stick atau 

tongkat yang nantinya diberikan ke salah satu 

anggota grup belajar. Selanjutnya guru & siswa 

menyanyikan lagu dan tongkat bisa digilir secara 

bergantian kepada anggota grup. Dan  yang 

paling terakhir memegang tongkat saat lagu 

berhenti akan menjawab pertanyaan dari guru. 

Hal tersebut terus diulang hingga sebagian besar 

siswa mendapat giliran, 

7. setelah sesi sebelumnya selesai guru akan 

membuat kesimpulan,  

8. pengajar selanjutnya melaksanakan evaluasi dan 

refleksi dari apa yang telah dilakukan dalam 

pembelajaran, dan 

9. selanjutnya penutup disampaikan oleh guru 

(https://www.tripven.com). 

F. Kelemahan dan Kekurangan Model Talking Stick  

 Model pembelajaran Talking Stick termasuk salah 

satu model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, 

siapa yang memegang tongkat wajib menjawab 

pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari 

materi pokoknya. Pembelajaran Talking Stick sangat 

cocok diterapkan bagi peserta didik SD, SMP dan SMA. 

Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan 
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menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat 

peserta didik aktif. Namun semua model pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti juga Talking 

Stick, yaitu; 

1. Kelebihan Model Pembelajaran Talking Stick 

adalah;  

a. menguji kesiapan peserta didik dalam 

pembelajaran , 

b. melatih peserta didik memahami materi 

dengan cepat,  

c. memacu agar peserta didik lebih giat 

belajar (belajar dahulu sebelum pelajaran 

dimulai),  

d. peserta didik berani mengemukakan 

pendapat,  

e. meningkatkan kesediaan menggunakan 

ide orang lain yang dirasakan lebih baik.  

 Model pembelajaran ini memberikan pengalaman 

belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, 

kepercayaan diri dan life skill yang mana pendekatan 

tersebut ditu jukan untuk memunculkan emosi dan sikap 

positif belajar dalam proses belajar mengajar yang 

berdampak pada peningkatan kecerdasan otak.  

1. Kelemahan model Talking Stick ini diantaranya;  

a. membuat peserta didik senam jantung, 

b. peserta didik yang tidak siap tidak bisa 

menjawab,  

c. membuat peserta didik tegang, dan  
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d. ketakutan akan pertanyaan yang akan 

diberikan oleh guru. 

  

G. Langkah Penerapan Model Talking Stick  

 Model pembelajaran Talking Stick diawali 

dengan penjelasan guru mengenai materi pokok yang 

akan dipelajari. Kemudian dengan bantuan Stick 

(tongkat) yang bergulir pada peserta didik dituntun untuk 

merefleksikan atau mengulang kembali materi yang 

sudah dipelajari dengan cara menjawab pertanyaan dari 

guru. Siapa yang memegang tongkat, dialah yang wajib 

menjawab pertanyaan (talking).  

 Adapun langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran Talking Stick, menurut Suyatno (2009: 

124) adalah;  

1. guru menyiapkan sebuah tongkat, 

2. guru menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari, kemudian memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk membaca dan 

mempelajari materi pada pegangan/paketnya,  

3. setelah selesai membaca buku dan 

mempelajarinya, guru mempersilahkan peserta 

didik untuk menutup bukunya,  

4. guru mengambil tongkat dan memberikan kepada 

peserta didik, setelah itu guru memberikan 

pertanyaan dan peserta didik yang memegang 

tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian 

seterusnya sampai sebagian besar peserta didik 
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mendapat bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru,  

5. guru memberikan kesimpulan, evaluasi, dan 

penutup.  

 Menurut Kurniasih dan Sani (2015: 83), langkah-

langkah yang dijalankan dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick yaitu sebagai 

berikut:  

a. guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

pada saat itu,  

b. guru membentuk kelompok yang terdiri 

atas 5 orang,  

c. guru menyiapkan sebuah tongkat yang 

panjangnya 20 cm,  

d. setelah itu, materi yang akan dipelajari 

kemudian memberikan kesempatan para 

kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran tersebut 

dalam waktu yang telah ditentukan, siswa 

berdiskusi membahas masalah yang 

terdapat di dalam wacana, setelah 

kelompok selesai membaca materi 

pelajaran dan mempelajari isinya, guru 

mempersilakan anggota kelompok untuk 

menutup isi bacaan, 

e. guru mengambil tongkat dan memberikan 

kepada salah satu anggota kelompok, 

setelah itu guru memberi pertanyaan dan 
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anggota kelompok yang memegang 

tongkat tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru,  

f. siswa lain boleh membantu menjawab 

pertanyaan jika anggota kelompoknya 

tidak bisa menjawab pertanyaan,  

g. setelah semuanya mendapat giliran, guru 

membuat kesimpulan dan melakukan 

evaluasi, baik individu atau pun secara 

berkelompok. Dan setelah itu menutup 

pelajaran. 

 Pembelajaran menggunakan Talking Stick yaitu 

pembelajaran yang menggunakan tongkat  

untuk berbicara dapat membantu pembelajaran dan siswa 

akan dengan cepat menguasai pembelajaran karena 

terdorong oleh permainan yang dilakukan dalam 

pembelajaran Talking Stick. Talking stick dipakai sebagai 

tanda seseorang mempunyai hak suara (berbicara) yang 

diberikan secara bergiliran/bergantian. Model 

pembelajaran ini membuat anak didik ceria, senang, dan 

melatih mental anak didik untuk siap pada kondisi dan 

siatuasi apapun.  
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MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 

INTEGRATED READING  AND COMPOSITION 

(CIRC) 

 

 

A. Latar  Belakang 

Masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa 

dalam keterampilan membaca pemahaman sebagai 

berikut; hasil belajarnya rendah, hasil yang dicapai tidak 

seimbang dengan usaha yang telah dilakukannya, dan 

lambat dalam melaksanakan tugas-tugas belajar 

(Mulyati, 2004:9.4). Selain itu, sebagian guru mengalami 

kesulitan dalam menentukan kegiatan belajar mengajar 

yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar, 

merumuskan materi pembelajaran yang harus 

disesuaikan dengan karakteristik daerah/sekolah, potensi 

daerah, dan perkembangan peserta didik. Rendahnya 

tingkat kemampuan membaca, minimnya pemahaman 

yang diperoleh, kurangnya minat baca, minimnya 

pengetahuan tentang cara membaca cepat dan efektif, 

serta adanya gangguan-gangguan fisik yang secara tidak 

sadar menghambat kecepatan membaca (Nurhadi, 

2010:17). Di sisi lain, kebanyakan orang telah puas 

dengan kondisi kemampuan membacanya. Padahal 

secara teoretis kecepatan dan pemahaman terhadap 

bacaan itu dapat ditingkatkan.  
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Selama ini guru menganggap siswa telah 

memiliki keterampilan membaca jika mereka sudah 

mampu melafalkan bacaan dengan cepat. Guru 

mengalami kesulitan untuk menemukan cara menyajikan 

kegiatan pembelajaran membaca yang menarik agar 

pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara 

komunikatif antara guru dan siswa. Selain itu, selama ini 

prosedur kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah 

sebagai berikut; 1) siswa diminta untuk membaca 

mandiri; 2) guru menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan pokok-pokok materi pembelajaran 

(membaca); 3) guru membacakan contoh yang ada di 

buku teks bahasa Indonesia, dan 4) guru meminta siswa 

untuk membuat tulisan sesuai dengan contoh dan materi 

yang telah disampaikan. Hal tersebut mengakibatkan 

siswa hanya dapat membaca namun tidak memahami 

materi yang dibaca dan kesulitan menceritakan kembali 

isi materi. Selain itu, rendahnya tingkat kemampuan 

membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, 

kurangnya minat baca, kurangnya pengetahuan tentang 

cara membaca cepat dan efektif, serta adanya gangguan-

gangguan fisik yang secara tidak sadar menghambat 

kemampuan membaca.  

Salah satu model pembelajaran yang ditawarkan 

untuk diterapkan  dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yakni Cooperative Integrated Reading and Composition  

(CIRC). Model ini dianggap mampu mengatasi 

hambatan-hambatan pembelajaran bahasa Indonesia. 
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Karena itu, dalam tulisan ini dibahas tentang 

Cooperative Integrated Reading and Composition. 

B. Pengertian CIRC 

Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) merupakan model pembelajaran 

terpadu yang dikembangkan oleh Steves, dkk (1987). 

Dasar pemikiran, pengembangan, dan evaluasi dari 

CIRC merupakan sebuah program yang komprehensif 

untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni 

berbahasa pada kelas yang lebih tinggi di sekolah dasar. 

Model ini dikembangkan dari sebuah analisis masalah-

masalah tradisional dalam pembelajaran membaca, 

menulis, seni berbahasa (Slavin, 2008: 200).  Dari 

segi bahasa, CIRC merupakan tipe pembelajaran 

kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi 

bagian-bagian yang penting (Slavin, 2014: 52). Tujuan 

diterapkannya program CIRC adalah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi 

bacaan sekaligus membina kemampuan menulis 

reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Metode 

CIRC membantu guru memadukan kegiatan membaca 

dan menulis sebagai kegiatan integratif dalam 

pelaksanaan pembelajaran membaca (Abidin, 2012:92).  

Selain itu, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, memberi kesempatan siswa dalam 

membaca, serta mempelajari kemampuan memahami 
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bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Menurut 

Miftahul Huda (2011), CIRC dirancang untuk 

mengakomodasi level kemampuan siswa yang beragam. 

Pengelompokan ini dapat dibentuk dengan 

pengelompokan heterogen (heterogeneous grouping) 

maupun pengelompokan homogen (homogeneous 

grouping). Siswa mengikuti serangkaian intruksi guru 

tentang keterampilan membaca dan menulis, kemudian 

praktik, lalu penilaian, dan kuis. Setelah itu, siswa diberi 

penghargaan kepada kelompok yang menunjukkan 

performa yang meningkat dalam aktivitas membaca dan 

menulis.  

CIRC menggambarkan dasar pemikiran, 

pengembangan, dan evaluasi sebuah program yang 

komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, 

menulis, dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi 

di sekolah dasar. Pengembangan CIRC yang secara 

simultan difokuskan pada kurikulum dan pada metode-

metode pengajararan merupakan sebuah upaya untuk 

menggunakan pembelajaran kooperatif sebagai sarana 

untuk memperkenalkan teknik terbaru latihan-latihan 

kurikulum yang berasal terutama dari penelitian 

sebelumnya, menekankan tujuan-tujuan kelompok dan 

tanggung jawab individual. CIRC dihasilkan dari sebuah 

analisis masalah-masalah tradisional dalam pengajaran 

pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. 

(Slavin, 2005: 200). 
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 Menurut Sutarno, dkk (2010: 1), 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC adalah suatu 

model pembelajaran kooperatif yang 

mengintegrasikan suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengkomposisikannya 

menjadi bagian-bagian yang penting. Menurut 

Uno dan Muhamad (2011: 115), CIRC 

merupakan salah satu tipe model pembelajaran 

kooperatif yang merupakan komposisi terpadu 

membaca dan menulis secara kooperatif 

(kelompok), yaitu membaca materi yang 

diajarkan dari berbagai sumber dan selanjutnya 

menuliskannya ke dalam bentuk tulisan yang 

dilakukan secara kooperatif. Model ini 

dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk membaca dan menerima 

umpan balik dari kegiatan membaca yang telah 

dilakukan  (https://www.kajianpustaka.com). 

 

C. Langkah-Langkah Penerapan  CIRC  

Menurut Stevens dalam Miftahul Huda (2014: 

222), model CIRC memiliki langkah-langkah penerapan 

sebagai berikut;  

a. Guru membentuk kelompok yang masing-masing 

terdiri 4 siswa, 

b. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik 

pembelajaran, 

https://www.kajianpustaka.com/
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c. Siswa bekerja sama saling membacakan dan 

menemukan ide pokok kemudia memberikan 

tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada lembar 

kertas,  

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

tentang membaca pemahaman, 

e. Guru memberikan penguatan (reinforcement), dan  

f. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

 

 

D. Tokoh dan Perkembangan CIRC 

Diterapkannya metode pembelajaran yang 

inovatif tidak lepas dari teori belajar yang mendasarinya. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Konstruktivisme  

 Teori ini bermula dari kerja Piaget, 

Vygotsky yang dikembangkan oleh Seymour 

Papert ini menjelaskan tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan 

memanai pengetahuan dari pengalamannya 

sendiri (Rifai, 2012:189). Esensi pembelajaran 

konstruktivistik adalah peserta didik secara 

individu menemukan dan mentransfer informasi 

yang kompleks apabila menghendaki informasi 

itu menjadi miliknya. Pembelajaran 

konstruktivisme memandang bahwa peserta didik 

secara terus-menerus memeriksa informasi baru 
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yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan 

merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai 

lagi.  

 Proses pembelajaran di kelas tinggi (kelas 

4, 5, 6) adalah suatu pembelajaran yang 

dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk 

membelajarkan siswa tentang konsep dan 

generalisasi. Siswa dapat dibimbing dengan 

menggunakan pembelajaran konstruktivis yaitu 

mencari, menemukan, menggolongkan, 

menyusun, melakukan, mengkaji, dan 

menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari 

substansi yang dipelajarinya (Anitah, 2008:2.33).  

 Esensi dari teori konstruktivisme dalam 

keterampilan membaca pemahaman, yaitu guru 

hanya berperan sebagai fasilitator sementara 

peserta didik aktif mencari dan menemukan 

sendiri pengetahuannya melalui diskusi 

kelompok. Hal tersebut sesuai dengan penerapan 

metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) yang lebih menekankan 

pada konteks analisis siswa terhadap bahan 

bacaan, yaitu dengan menemukan ide pokok 

kalimat di tiap paragraf secara berkelompok. 

Sehingga siswa dapat memahami bacaan melalui 

pengalaman pembelajaran. Pengetahuan yang 

diperoleh siswa melalui kalimat utama 



42 
 

merupakan bentuk dari pemikiran siswa tentang 

pemahaman isi bacaan. 

 

2. Teori Kognitivisme 

 CIRC juga dilandasi oleh teori 

kognitivisme. Belajar merupakan proses mental 

yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan 

menggunakan pengetahuan. Teori ini 

menekankan belajar sebagai proses internal. 

Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks (Suprijono, 2014: 

22). 

 

E. Kelebihan dan Kelemahan CIRC 

Pada bagian ini akan dibahas kelebihan dan 

kelemahan  Cooperative Integrated Reading and 

Composition, sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a. menumbuhkembangkan interaksi sosial anak 

seperti kerjasama, toleransi, komunikasi dan 

respek terhadap gagasan orang lain, 

b. pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan 

yang bersifat pragmatis  (bermanfaat) sesuai 

dengan permasalahan yang sering ditemui 

dalam lingkungan  anak, 
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c. kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan 

bertolak dari minat siswa dan  kebutuhan 

anak,  

d. pengalaman dan kegiatan belajar anak didik 

akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan anak,  

e. seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi 

anak didik sehingga hasil belajar  anak didik 

akan dapat bertahan lebih lama,  

f. pembelajaran terpadu dapat menumbuh-

kembangkan keterampilan berpikir anak, 

g. pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa kearah  belajar yang 

dinamis, optimal dan tepat guna, dan 

h.  membangkitkan motivasi belajar, memperluas 

wawasan dan aspirasi guru  dalam 

mengajar. 

 

2. Kelemahan 

a. pada saat dilakukan persentasi terjadi 

kecenderungan hanya siswa pintar yang 

secara aktif tampil menyampaikan dan 

gagasan, dan 

b. metode pembelajaran ini hanya dapat 

digunakan pada mata pelajaran yang 

menggunakan bahasa, sehingga tidak dapat 
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dipakai untuk mata pelajaran lainnya. 

(https://tentangfilsafatblog.wordpress.com). 

Model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia materi membaca pemahaman. Model 

pembelajaran ini sangat bagus dipakai karena 

dengan menggunakan model ini siswa dapat 

memahami secara langsung peristiwa yang terjadi 

di dalam kehidupan dengan materi yang 

dijelaskan. 
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MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 
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A. Latar Belakang  

Model pembelajaran sebagai suatu strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh para pengajar. Model 

pembelajaran tersebut akan mempermudah siswa 

memahami  materi yang diajarkan oleh gurunya dan 

sebagai suatu inovasi pembelajaran di Indonesia. Proses 

belajar mengajar saat ini lebih mendominasi adalah 

pengajarnya. Dengan adanya model pembelajaran yang 

berkembang di Indonesia sekarang ini   maka yang 

mendominasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak 

hanya guru saja, melainkan siswa juga terlibat secara 

aktif. 

Model pembelajaran yang berkembang  di 

Indonesia sekarang ini sudah banyak dan salah satunya 

adalah model pembelajaran Mind Mapping.  

Di era teknologi yang semakin berkembang saat 

ini, anak-anak sebagian besar menghabiskan waktunya 

dengan menggunakan gadget. Mereka menghabiskan 

waktu untuk bersosial media atau bermain games online. 
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Waktu untuk membaca sangat sedikit, bahkan 

memahami suatu bacaan pun sangat sulit. Mereka sudah 

terbiasa dengan media visual di gadget mereka sehingga 

ketika mereka diberikan bacaan mereka kurang tertarik 

untuk membaca teks tersebut. Hal tersebut 

mengakibatkan minat baca dan pemahaman terhadap 

suatu bacaan sangat kurang serta kemampuan untuk 

mengingat suatu informasi dalam bacaan semakin 

menurun. Oleh karena itu, melalui metode pembelajaran 

Mind Mapping diyakini mampu memecahkan masalah 

tersebut saat ini. Melalui metode pembelajarn Mind 

Mapping memanfaatan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis sehingga 

memudahkan kita untuk mengingat informasi.  

 

B. Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping 

Mind Mapping merupakan cara untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan 

mengambilnya kembali ke luar dari otak. Bentuk 

Mind Mapping seperti peta sebuah jalan di kota yang 

mempunyai banyak cabang. Seperti halnya peta jalan 

kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh 

tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat 

luas. Dengan sebuah peta kita bisa merencanakan 

sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui 

ke mana kita akan pergi dan di mana kita berada.  

Mind merupakan gagasan berbagai imajinasi. 

Mind merupakan suatu keadaan yang timbul bila otak 
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(brain) hidup dan sedang bekerja (Taufik Bahaudin, 

1999: 53). Lebih lanjut Bobbi de Porter dan Hernacki 

(199: 152) menjelaskan, peta pikiran merupakan 

teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya 

untuk membentuk suatu kesan yang lebih dalam. 

Mind Mapping bisa disebut sebuah peta rute yang 

menggunakan ingatan sehingga kita bisa menyusun 

fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja 

otak kita yang alami akan dilibatkan sejak awal 

sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan 

bisa diandalkan daripada menggunakan teknik 

mencatat biasa. 

Tony Buzan (2012: 4) menjelaskan Mind 

Mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, 

dan secara harfiah akan memetakan pikiran. Mind 

Mapping merupakan suatu teknik mencatat yang 

menggunakan kata-kata, warna, garis, simbol serta 

gambar dengan memadukan dan mengembangkan 

potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk 

mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. 

Selain itu cara ini juga menenangkan, menyenangkan 

dan kreatif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Zampetakis dan Tsironis (2007: 35) yang mengatakan 

bahwa Mind Mapping adalah alat yang bahkan dapat 

membuat tugas yang membosankan menjadi yang 

paling menyenangkan dan menarik, sehingga dapat 

meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Dengan 
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menggunakan Mind Mapping maka kemampuan 

untuk mengingat dan kreativitas akan meningkat.  

Jensen dan Makowitz (2002: 64) menjelaskan 

Mind Mapping merupakan teknik visualisasi verbal ke 

dalam gambar yang dapat membantu merekam, 

memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang 

telah dipelajari. Sedangkan, menurut Andri Saleh 

(2009: 100), Mind Mapping adalah diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan sebuah tema, ide, 

atau gagasan utama dalam materi pelajaran.  

Dari kedua definisi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Mind Mapping adalah sebuah 

cara efektif untuk menyimpulkan suatu materi 

pembelajaran dengan mengubah teknik verbal 

menjadi teknik visualisasi gambar. Mind Mapping 

adalah sebuah metode penyimpanan, pengaturan 

informasi berbentuk jaringan yang menggunakan kata 

kunci dan gambar, dan akan menyimpan ingatan 

secara spesifik serta mendorong pemikiran dan ide 

baru. Setiap kata kunci dalam sebuah Mind Mapp 

merupakan fakta, ide dan informasi yang juga dapat 

membuka dan melepaskan potensi yang sebenarnya 

dari pikiran seseorang. Mind Mapping dapat dibuat 

dengan menggunakan tulisan tangan dengan 

mengkombinasikan warna, gambar juga cabang-

cabang melengkung sesuai yang diinginkan, sehingga 

menjadi tidak bosan untuk dilihat secara visual. Mind 

Mapping merekam seluruh informasi melalui simbol, 
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gambar, garis, kata, dan warna. Catatan yang 

dihasilkan menggambarkan pola gagasan yang saling 

berkaitan dengan topik utama di tengah dan subtopik 

dengan rinciannya diletakkan pada cabang-

cabangnya. Oleh karena itu, catatan dalam bentuk 

Mind Mapping memungkinkan otak dapat lebih 

mudah memahami ulang gagasan dalam wacana 

secara utuh dan menyeluruh. Menurut Tony Buzan, 

Mind Mapping dapat membantu kita untuk banyak hal 

seperti: merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih 

kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan 

perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, 

mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien 

serta melatih gambar keseluruhan. 

 

C. Tokoh, Sejarah dan Perkembangan Model  

      Pembelajaran Mind Mapping 

Asal usul konsep Mind Mapping adalah catatan 

grafis yang pertama kali diargumentasikan oleh 

Porphyry of Tyros di abad ke-3. Porphyry of Tyros 

memvisualisasikan teori Aristoteles dari Yunani yang 

terkenal. Sejak tahun 1950-an sampai 1960-an, 

konsep jaringan semantik dikembangkan oleh 

beberapa peneliti. Di tahun 1970-an, peta konsep dan 

diagram laba-laba, dikembangkan oleh beberapa 

penulis pembelajaran. Definisi Mind 

Mapping pertama diucapkan oleh seorang peneliti 

psikologi Inggris yang terkenal Tony Buzan. Ia 
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mempelajari hubungan antara pohon radial dan Mind 

Mapping. 

Konsep Mind Mapping asal mulanya 

diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. 

Teknik ini dikenal juga dengan nama Radiant 

Thinking. Sebuah Mind Mapp memiliki sebuah ide 

atau kata sentral, dan ada 5 sampai 10 ide lain yang 

keluar dari ide sentral tersebut. Mind Mapping sangat 

efektif bila digunakan untuk memunculkan ide 

terpendam yang kita miliki dan membuat asosiasi di 

antara ide tersebut. Model ini juga berguna untuk 

mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk 

diagramnya yang seperti diagram pohon dan 

percabangannya memudahkan untuk mereferensikan 

satu informasi kepada informasi yang lain.  

Leonardo da Vinci adalah seorang jenius kreatif 

besar yang menggunakan bahasa visual untuk 

menghasilkan ribuan ide. Dalam bukunya, Leonardo 

menggunakan gambar, diagram, simbol, dan ilustrasi 

menangkap pikiran-pikiran yang bermunculan di 

otaknya kemudian dicurahkan di atas kertas. Alat 

utama untuk menuangkan pemikiran kreatifnya 

adalah bahasa gambar.  

Galileo Galilei adalah seorang pemikir kritis 

jenius dunia yang menggunakan pencatatannya 

sendiri melalui ilustrasi dan diagram sehingga 

ditemukanlah Hukum Pendulum. Sementara Richard 

Feynman menempatkan teori elektrodinamik ke 
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dalam bentuk visual dan diagramatik yang merupakan 

representasi gambar dari interaksi partikel yang 

digunakan oleh siswa di seluruh dunia untuk 

membantu mengingat, memahami, dan menciptakan 

ide-ide dalam realisme fisika dan ilmu-ilmu umum. 

Sedangkan Albert Einstein mengungkapkan falsafah 

ilmiahnya dengan pemikiran diagratis dan skematis.  

 

D. Ciri-ciri dan Karakteristik Model Pembelajaran  

     Mind Mapping 

Mind Mapping (peta pikiran) ini didasarkan pada 

detail-detail dari suatu peta pikiran yang mudah diingat 

karena mengikuti pola pemikiran otak. Rose dan 

Malcom (2006: 77) menambahkan strategi visual ini 

mempunyai beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut: 

a. mengingat orang melalui penglihatan, mengingat 

kata-kata dengan melihat tetapi perlu waktu yang 

lebih lama untuk mengingat susunan atau urutan 

abjad jika tidak disebutkan awalnya, 

b. kalau memberi atau menerima penjelasan arah lebih 

suka memakai peta atau gambar, 

c. aktivitas reaktif : menulis, menggambar, melukis, 

merancang, dan 

d. mempunyai ingatan visual yang bagus, ketika kita 

ingat saat meninggalkan sesuatu dalam beberapa hari 

yang lalu. 

Pada dasarnya metode mencatat ini, barangkat 

dari hasil sebuah penelitian tentang cara otak 
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memperoses informasi. Semula para ilmuan menduga 

bahwa otak memproses dan menyimpan informasi secara 

linier, seperti metode mencatat tradisional. Namun, 

sekarang mereka mendapati bahwa otak mengambil 

informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, 

aroma, pikiran dan perasaan dan memisah-misahkan ke 

dalam bentuk linier, misalnya dalam bentuk tulisan atau 

orasi. Saat otak mengingat informasi, biasanya dilakukan 

dalam bentuk gambar warna warni, simbol, bunyi, dan 

perasaan. 

 

E. Pendekatan Pembelajaran Model Mind Mapping 

Mind Mapping adalah metode belajar yang 

memaksimalkan fungsi otak kanan dan kiri. Teknik ini 

menggunakan penjabaran secara visual. Teknik 

penyusunan catatan membantu siswa menggunakan 

seluruh potensi otak agar optimum. Caranya, 

menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. 

Dengan metode Mind Mapping siswa dapat 

meningkatkan daya ingat hingga 78 persen.  Cara ini 

diyakini lebih efektif dibanding menggunakan daftar 

materi. Metode belajar ini cukup efektif karena 

menggunakan simbol, kata, warna, hingga gambar. Agar 

peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal ada 

baiknya dibuat warna warni dan menggunakan banyak 

gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni. 

Hal ini bertujuan agar metode mencatat ini dapat 

membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, 
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meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu 

mengorganisasikan materi dan memberikan wawasan 

baru. Peta pikiran menirukan proses berfikir ini, 

memungkinkan individu berpindah-pindah topik. 

Individu merekam informasi melalui simbol, gambar, 

arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis 

dengan cara otak memperoses berbagai informasi yang 

masuk. Karena peta pikiran melibatkan kedua belah otak, 

anda dapat mengingat informasi dengan lebih mudah. 

Konsep ini ramah untuk otak dan mudah dipahami.  

Berikut jenis pembelajaran yang cocok dengan 

metode mind mapping, yakni:  

a. menyederhanakan tugas,  

b. menulis esai,  

c. memvisualisasi dan brainstrorming konsep, 

d. mengkomunikasikan dan mempresentasikan ide   

     dan konsep, dan 

e. membuat pertemuan atau rapat lebih efektif. 

 

Menurut Svantesson (2004: 1) Mind Mapping atau 

peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-

catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi 

tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, 

penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat 

struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan, 

kuliah, rapat, debat dan wawancara. Istilah peta pikiran 

(Mind Mapping) merupakan salah satu strategi mencatat 

yang penuh dengan variasi baik berupa gambar atau 
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yang lainnya, dan dapat membantu siswa mengingat 

perkataan atau bacaan, agar dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap materi beserta prestasi yang 

dimiliki siswa, serta membantu mengelompokkan materi 

dan memberikan wawasan baru untuk siswa. 

 Catatan yang siswa buat membentuk sebuah pola 

gagasan yang saling berkaitan, dengan topik utama di 

tengah dan di subtopik dan perincian menjadi cabang-

cabangnya, tekhnik ini dikenal juga dengan nama Radian 

Thinking. Cara terbaik penggunaan Mind Mapping 

adalah dengan menggunakannya sendiri. Contohnya 

untuk seorang guru saat mengajar buatlah Mind Mapping 

pada papan tulis atau sudah disediakan dalam bentuk 

peta di atas kertas, yang sudah dirangkai terlebih dahulu 

di rumah. Materi yang biasanya dibuat dalam bentuk 

linier atau lurus dapat pula diubah menjadi peta pikiran. 

Cara ini menenangkan, menyenangkan dan kreatif yang 

menjadikan fikiran siswa tidak akan berhenti disitu saja 

karena mengulangi catatan, apabila catatannya 

menggunakan konsep Mind Mapping.  

Mind Mapping sangat mudah dipraktekkan dalam 

setiap kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk hal-hal yang 

bersifat pribadi sekalipun. Misalnya menggunakan Mind 

Mapp untuk merencanakan kegiatan keluarga. Seperti 

yang diceritakan dalam buku ini. Tentang sebuah 

keluarga yang menggunakan Mind Mapp baik harian, 

mingguan, tahunan, dan juga acara-acara istimewa. Mind 

Mapping sebagai data base yang tak terbatas. Ya, Mind 
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Mapping tak beda dengan sistem komputer buatan 

manusia. Dalam Mind Mapping, komputernya sendiri 

adalah otak manusia karena setiap orang tentulah 

memiliki apa yang namanya data base pribadi. Bedanya 

Mind Mapp tak terbatas, dan mampu mempunyai sistem 

memori yang super canggih melebihi sistem komputer 

secanggih apapun.  

Menurut Buzan (2003: 122) teknik pembuatan 

catatan dan pengelompokkan pikiran yang dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan seluruh otak yang harus 

menyertakan tidak hanya kata-kata, angka, rangkaian, 

dan juga garis-garis tetapi juga dengan warna, gambar-

gambar, dimensi, simbol-simbol itulah peta fikiran atau 

Mind Mapping. Adapun arti serupa dengan Mind 

Mapping yaitu peta konsep atau peta pembelajaran yang 

merupakan cara-cara untuk menangkap butir-butir pokok 

informasi yang ditunjukkan mirip seperti otak kita yang 

sedang berfungsi di berbagai arah secara bersamaan. 

Perbedaan Catatan Biasa dan Mind Mapping 

menurut Iwan Sugiarto (2004: 76) dapat di bedakan, di 

antaranya: 

1. Catatan biasa 

a. hanya berupa tulisan-tulisan saja, 

b. hanya dalam satu warna, 

c. untuk mereview ulang diperlukan waktu 

        yang lama, dan 

d. waktu yang diperlukan untuk belajar lebih  

         lama. 
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2. Mind Mapping 

a. berupa tulisan, simbol dan gambar, 

b. berwarna-warni, 

c. untuk mereview ulang diperlukan waktu  

        yang pendek, 

d. waktu yang diperlukan untuk belajar lebih  

        cepat dan efektif, dan 

e. membuat individu menjadi kreatif. 

 

Kapan Mind Mapping digunakan?, yakni: 

1. saat ingin menemukan ide yang inovatif dan jalan 

keluar yang kreatif, 

2. saat memahami suatu hal seperti: membaca buku, 

materi, ataupun yang lain, 

3. saat ingin mengingat informasi secara efektif dan 

efisien, 

4. saat ingin menetapkan sebuah tujuan, dan 

langkah-langkah untuk mencapainya, dan 

5. saat sedang berfikir untuk mengubah dan 

meningkatkan prestasi atau karir. 

Saat ini Mind Mapping digunakanan lebih dari 250 

juta orang dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di 

antaranya, sekolah-sekolah Internasional dan tokoh-

tokoh dunia: Dr. Ken Blanchard (penulis The One 

Minute Manager), Microsoft, Boeing, Con Edison 

(pemasok gas dan listrik di New York) adalah beberapa 

contoh orang dan bisnis yang menggunakan Peta Pikiran. 
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Buzan menyarankan pedoman berikut untuk 

membuat Peta Pikiran: 

a. mulai di pusat dengan gambar topik, menggunakan 

setidaknya 3 warna, 

b. gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh 

Peta Pikiran Anda, 

c. pilih kata kunci dan mencetak menggunakan atas atau 

huruf kecil, 

d. setiap kata/gambar yang terbaik sendirikan dan duduk 

pada baris sendiri, 

e. garis harus terhubung, mulai dari gambar pusat.  Garis 

pusat adalah tebal, organik dan tipis karena mereka 

memancar keluar dari pusat, 

f. buatlah garis panjang yang sama dengan kata/gambar 

yang mereka dukung, 

g. gunakan beberapa warna di seluruh Peta Pikiran, 

untuk stimulasi visual   dan juga untuk mengkodean 

atau kelompok, 

h. gunakan asosiasi penekanan dan menunjukkan dalam 

Peta Pikiran Anda, 

i. jauhkan Peta Pikiran yang jernih dengan 

menggunakan hirarki radial, urutan numerik atau 

menguraikan merangkul cabang Anda, dan 

j. daftar ini sendiri lebih ringkas daripada versi prosa 

dari informasi yang sama dan Peta Pikiran pedoman 

itu sendiri dimaksudkan agar lebih mudah diingat 

dan lebih cepat untuk memindai dari baik prosa atau 

daftar. 
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F. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Mind   

     Mapping 

Beberapa manfaat Mind Mapping antara lain: 

1. Merencana, 

2. Berkomunikasi, 

3. menjadi kreatif, 

4. menghemat waktu, 

5. menyelesaikan masalah, 

6. memusatkan perhatian, 

7. menyusun dan menjelaskan pikiran-

pikiran, 

8. mengingat dengan lebih baik, 

9. belajar lebih cepat dan efisien, dan 

10. melihat gambar keseluruhan. 

Ada beberapa kelebihan saat menggunakan 

metode Mind Mapping ini, yaitu: 

1. cara ini cepat, 



61 
 

2. teknik dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan ide-ide yang muncul 

dikepala anda, 

3. proses mengganbar diagram bisa 

memunculkan ide-ide yang lain, dan 

4. diagram yang sudah terbentuk bisa jadi 

panduan untuk menulis. 

   Kekurangan metode pembelajaran Mind 

Mapping, yakni: 

a. hanya siswa yang aktif yang terlibat, 

b. tidak sepenuhnya siswa yang belajar, dan 

c. jumlah detail informasi tidak dapat 

dimasukkan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran Model Mind  

      Mapping 

 

Langkah-langkah pembelajarannya: 

a. guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai, 

b. guru menyajikan materi sebagaimana biasa, 

c. untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah 

kelompok berpasangan dua orang, 

d. menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru 

dan pasangannya mendengar sambil membuat 

catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. 

Begitu juga kelompok lainnya, 
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e. menugaskan siswa secara bergiliran/diacak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan 

teman pasangannya. Sampai sebagian siswa 

sudah menyampaikan hasil wawancaranya, 

f. guru mengulangi/menjelaskan kembali materi 

yang kiranya belum dipahami siswa, dan 

g. kesimpulan/penutup. 

Mind Mapping menggunakan teknik penyaluran 

gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, 

gambar, dan menggambarkan secara kesatuan dengan 

menggunakan teknik pohon. Dengan penggunaan model 

Mind Mapping dapat membuat siswa lebih aktif dan 

kreatif dengan melibatkan kedua belah otak siswa, 

sehingga siswa akan lebih memahami materi yang 

diberikan oleh guru karena siswa membuat 

catatan Mind Mappnya sendiri. Model ini adalah salah 

satu metode pembelajaran yang sangat efektif untuk 

meningkatkan kreatifitas siswa terutama dalam 

pembelajaran bahasa dan seni. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

TWO STAY TWO STRAY 

 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu isu yang senantiasa 

menarik untuk dikaji. Semua bangsa di dunia pasti 

berkepentingan dengan pendidikan, sebab dengan 

pendidikan manusia dapat mengembangkan budayanya 

dan mewariskannya kepada generasi penerus mereka, 

sehingga pendidikan sering disebut juga sebagai agent of 

culture. 

Pendidikan adalah usaha yang sadar yang sengaja 

dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Dalam mengajar pemahaman 

konsep sangatlah penting, maka dari itu diperlukan 

sebuah model yang bisa meningkatkan pemahaman 

siswa. Salah satu upayanya melalui penerapan model 

pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran 

yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi satu sama 

lain  dan lebih aktif adalah model pembelajaran 

kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif ini 

siswa dituntut untuk aktif mengomunikasikan gagasan 

pengetahuan kepada teman sekelompok maupun dari 
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kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif memiliki 

beberapa tipe. Salah satu tipe model pembelajarn 

kooperatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

adalah tipe Two Stay Two Stray. 

Model pembelajaran adalah suatu perencaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai  pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas (Arendes dalam Darmadi, 2017 : 42). 

Sedangkan menurut Joyce & Weil (1971), model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu, dan memiliki fungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktifitas belajar mengajar. Menurut Istarani (2012: 1) 

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala 

aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang 

digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses belajar.   
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B. Pengetian Model Pembelajaran Tipe Two Stay 

Two Stray 

Two Stay Two Stray berasal dari bahasa Inggris 

yang berarti “dua tinggal dua tamu.” (Isjoni, 2009 : 78). 

Lie dalam Yusritawati (2009: 14) menyatakan, struktur 

Two Stay Two Stray yaitu memberi kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. 

Pengertian model pembelajaran Two Stay Two 

Stray menurut para ahli yaitu: 

1. Menurut Suyatno (2009) model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah dengan 

cara siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman 

dengan kelompok lain. Sintaknya adalah kerja 

kelompok, dua siswa bertamu ke kelompok lain dan 

dua siswa lainnya tetap dikelompoknya untuk 

menerima dua orang dari kelompok lain, kerja 

kelompok, kembali ke kelompok asal, kerja 

kelompok, dan laporan kelompok. 

2. Menurut Suprijono (2009) model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray atau dua tinggal 

dua tamu diawali dengan pembagian kelompok. 

Setelah kelompok terbentuk guru memberikan tugas 

berupa permasalahan-permasalahan yang harus 

mereka diskusikan jawabannya. Setelah diskusi 

intrakelompok selesai, dua orang dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk 

bertamu ke kelompok lain. Anggota kelompok yang 
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tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) 

mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu 

kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil 

kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang 

yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu 

kepada semua kelompok. Jika mereka telah selesai 

melaksanakan tugasnya, mereka kembali ke 

kelompoknya masing-masing. Setelah kembali ke 

kelompok asal, baik siswa yang bertugas bertamu 

maupun mereka yang bertugas menerima tamu 

mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah 

mereka tunaikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajran Two Stay Two Stray adalah model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi 

dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara 

saling mengunjungi/bertemu antar kelompok untuk 

berbagi informasi. Hal ini membuat siswa aktif di dalam 

kegiatan belajar mengajar. Anita Lie berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa, 

bukan seseuatu yang dilakukan terhadap siswa (Anita 

Lie, 2002: 51), sehingga siswa ditempatkan sebagai 

peserta yang aktif dalam belajar. Keaktifan siswa ini 

membuat pelajaran di kelas menjadi lebih efektif. 

Teknik ini merupakan salah satu bentuk 

kelompok yang anggotanya empat orang, bagi kelompok 
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lain yang datang bertamu, sedangkan dua lainnya akan 

berkunjung ke kelompok lain guna mencari informasi 

lebih lanjut mengenai tugas yang ada (Anita Lie, 2002: 

60). Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar 

mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan 

individu. Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan 

melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam 

kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja 

manusia saling bergantung satu sama lainnya. Dengan 

demikian, pada dasarnya kembali pada hakekat 

keterampilan berbahasa yang menjadi satu kesatuan 

yaitu membaca, berbicara, menulis dan menyimak. 

Ketika siswa menjelaskan materi yang dibahas oleh 

kelompoknya, maka tentu siswa yang berkunjung 

tersebut melakukan kegiatan menyimak atas apa yang di 

jelaskan oleh temannya. Demikian juga ketika siswa 

kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan materi apa 

yang di dapat dari kelompok yang dikunjungi. Siswa 

yang kembali tersebut menjelaskan materi yang di dapat 

dari kelompok lain, siswa yang bertugas menjaga rumah 

menyimak hal yang dijelaskan oleh temannya. 

Dalam proses pembelajaran dengan model Two 

Stay Two stray, secara sadar ataupun tidak sadar, siswa 

akan melakukan salah satu kegiatan berbahasa yang 

menjadi kajian untuk ditingkatkan yaitu keterampilan 

menyimak. Dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Two Stay Two Stray seperti itu, siswa akan 
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lebih banyak melakukan kegiatan menyimak secara 

langsung, dalam artian tidak selalu dengan cara 

menyimak apa yang guru utarakan yang dapat membuat 

siswa jenuh. Tanya jawab dapat dilakukan oleh siswa 

dari kelompok satu dan yang lain, dengan cara 

mencocokan materi yang didapat dengan materi yang 

disampaikan. Dengan begitu, siswa dapat mengevaluasi 

sendiri, seberapa tepatkah pola pikirnya terhadap suatu 

konsep dengan pola pikir narasumber.  

 

C. Tokoh dan Perkembangan Model Pembelajaran 

Two Stay Two Stray 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative 

learning dikembangkan dari teori belajar 

konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan 

Vygotsky.  Berdasarkan penelitian Piaget yang pertama, 

dikemukakan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam 

pikiran anak. Dalam pembelajaran kooperatif, guru 

berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai 

jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih 

tinggi dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi harus 

membangun dalam pikirannya juga. Siswa mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan langsung 

dalam menerapkan ide-ide mereka.  

Hal ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk 

menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. 
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Piaget dan Vigotsky mengemukakan adanya hakikat 

sosial pada sebuah proses belajar, juga mengemukakan 

tentang penggunaan kelompok-kelompok belajar dengan 

kemampuan anggota-anggotanya yang beragam sehingga 

terjadi perubahan konseptual. Piaget menekankan bahwa 

belajar adalah sebuah proses aktif dan pengetahuan di 

susun dalam pemikiran siswa. Oleh karena itu, belajar 

adalah tindakan kreatif karena konsep dan kesan 

dibentuk dengan memikirkan objek dan peristiwa, serta 

bereaksi dengan objek dan peristiwa tersebut. Selain 

aktivitas dan kreativitas yang diharapkan dalam sebuah 

proses pembelajaran, juga dituntut interaksi yang 

seimbang. Interaksi yang dimaksud adalah adanya 

interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa, dengan harapan terjadi komunikasi 

multiarah dalam proses pembelajaran. Pandangan 

konstuktivisme Piaget dan Vigotsky dapat berjalan 

berdampingan dalam proses pembelajaran 

konstruktivisme. Piaget yang menekankan pada kegiatan 

internal individu terhadap objek yang dihadapi dan 

pengalaman yang dimiliki orang tersebut, sedangkan 

konstruktivisme Vigotsky menenkankan pada interaksi 

sosial dan melakukan konstruksi pengetahuan dari 

lingkungan sosialnya.  

Berkaitan dengan karya Vigotsky dan penjelasan 

Piaget, para konstruktivis menekankan pentingnya 

interaksi dengan teman sebaya melalui pembentukan 

kelompok belajar, dan siswa diberikan kesempatan 
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secara aktif untuk mengungkapkan sesuatu yang 

dipikirkan kepada temannya. Hal itu akan membantunya 

untuk melihat sesuatu dengan jelas, bahkan melihat 

ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki 

berbagai macam tipe. Di antaranya  tipe Student Team 

Achievement Division (STAD), Think-Pair-Share, 

Jigsaw,  Numbered Heads Together (NHT), Group 

Investigations, Mind Mapping dan sebagainya. 

Termasuk dengan Model pembelajaran kooperatif tipe  

Two Stay Two Stray yang pertama kali dikembangkan 

oleh Spencer Kagan pada tahu 1992. 

 

D. Ciri-Ciri dan Karakteristik Model Pembelajaran 

Two Stay Two Stray 

1. Ciri-ciri model pembelajaran tipe Two Stay 

Two Stray, yakni: 

a. siswa bekerja dalam kelompok secara 

kooperatif untuk  menuntaskan 

materi belajarnya,  

b. kelompok dibentuk dari siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah, 

c. bila mungkin anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang 

berbeda, dan 

d. penghargaan lebih berorientasi pada 

kelompok dari pada individu. 
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2. Karakteristik Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray 

Model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu 

(Two Stay Two Stray) bisa digunakan di semua 

mata pelajaran dan untuk semua tingkatan anak 

didik. Struktur dua tinggal dua tamu memberikan 

kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak 

kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan 

kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri 

dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa 

lain.  

Menurut Sutikno, model Two Stay Two Stray 

memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lain dengan cara: 

a. peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

berempat seperti biasa, 

b. setelah selesai, dua orang dari masing-

masing kelompok akan  meninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu 

ke    kelompok yang lainnya, 

c. dua orang yang tinggal dalam kelompok 

bertugas membagikan    hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu yang 

mereka yang datang, 
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d. tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan   

 melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, dan 

e. kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil-hasil kerja mereka. 

Aktivitas belajar dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk 

pembelajaran individu anggota. 

 

 

E. Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two 

Stray 

 

Dalam menerapkan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray ada beberapa tahapan yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

1. Persiapan  

Pada  tahap  persiapan  ini,  hal  yang  

dilakukan  guru  adalah  membuat  silabus  dan  

sistem  penilaian,  desain  pembelajaran,  

menyiapkan  tugas  siswa dan membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok dengan masing-

masing  anggota  4  siswa  dan  setiap  anggota  

kelompok  harus heterogen berdasarkan prestasi 

akademik siswa dan suku.  
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2. Presentasi Guru  

Pada  tahap  ini  guru  menyampaikan  

indikator  pembelajaran,  mengenal dan 

menjelaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. 

3. Kegiatan Kelompok  

Pada  kegiatan  ini  pembelajaran  

menggunakan  lembar  kegiatan  yang berisi  

tugas-tugas  yang  harus  dipelajari  oleh  tiap-

tiap  siswa  dalam  satu kelompok.     Setelah     

menerima     lembar     kegiatan yang     berisi 

permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  

dengan  konsep  materi  dan klasifikasinya,  

siswa  mempelajarinya  dalam  kelompok  kecil  

(4  siswa) yaitu    mendiskusikan    masalah    

tersebut     bersama-sama anggota kelompoknya. 

Masing-masing kelompok menyelesaikan atau 

memecahkan  masalah yang  diberikan  dengan  

cara  mereka  sendiri.  Kemudian    2    dari    4    

anggota    dari    masing-masing    kelompok 

meninggalkan   kelompoknya   dan   bertamu   ke   

kelompok   yang   lain, sedangkan 2    anggota    

yang    tinggal    dalam    kelompok    bertugas  

menyampaikan  hasil  kerja  dan  informasi  

mereka  ke  tamu.  Setelah memperoleh  

informasi  dari  2  anggota  yang  tinggal,  tamu  

mohon  diri dan  kembali  ke  kelompok  masing-
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masing  dan  melaporkan  temuannya serta 

mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 

mereka.  

4. Formalisasi  

Setelah belajar dalam kelompok dan 

menyelesaikan permasalahan  yang  diberikan, 

salah   satu   kelompok   mempresentasikan   

hasil   diskusi kelompoknya    untuk    

dikomunikasikan    atau    didiskusikan    dengan 

kelompok  lainnya.  Kemudian  guru  membahas  

dan  mengarahkan  siswa ke bentuk formal 

5. Evaluasi Kelompok dan Penghargaan  

Pada  tahap  evaluasi  ini  untuk  

mengetahui  seberapa  besar kemampuan siswa    

dalam    memahami    materi    yang    telah  

diperoleh    dengan menggunakan  model  

pembelajaran  kooperatif  model  TSTS.  Masing-

masing  siswa  diberi kuis  yang  berisi  

pertanyaan-pertanyaan  dari  hasil pembelajaran   

dengan   model   TSTS,   yang   selanjutnya   

dilanjutkan dengan  pemberian  penghargaan  

kepada  kelompok  yang  mendapatkan skor rata-

rata tertinggi.  
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F. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Two Stay Two Stray  

Suatu  model  pembelajaran  pasti  memiliki  

kekurangan  dan  kelebihan. Adapun kelebihan dari 

model Two Stay Two Stray sebagai berikut: 

a. dapat diterapkan pada semua kelas atau  

tingkatan, 

b. kecenderungan belajar siswa menjadi lebih 

bermakna, 

c. lebih berorientasi pada keaktifan,  

d. diharapkan siswa akan berani mengungkapkan 

pendapatnya,  

e. menambah kekompakan dan rasa percaya diri 

siswa,  

f. kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan, 

dan 

g. membantu meningkatkan minat dan prestasi 

belajar. 

Sedangkan kekurangan dari model Two Stay Two 

Stray adalah: 

a. membutuhkan waktu yang lama, 

b. siswa cenderung tidak mau belajar dalam 

kelompok, 

c. bagi guru, membutuhkan banyak persiapan 

(materi, dana dan tenaga), dan 

d. guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan 

kelas. 
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Menurut Nurhadi kelebihan metode pembelajaran 

Two Stay Two Stray yaitu:  

a. meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan 

sosial, 

b. memungkinkan para siswa saling belajar 

mengenai sikap ketermapilan, informasi, 

perilaku sosial, dan pandangan-pandangan 

kelompok lain, 

c. memudahkan siswa melakukan penyesuaian 

sosial, 

d. memungkinkan terbentuk dan berkembangnya  

nilai-nilai sosial dan komitmen,  

e. menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri 

atau egois, 

f. membangun persahabatan yang dapat berlanjut 

hingga masa dewasa, 

g. meningkatkan rasa percaya kepada sesama 

manusia, 

h. meningkatkan kemampuan memandang 

masalah dan situasi dari berbagai perspektif, 

i. meningkatkan kesediaan menggunakan ide 

orang lain yang dirasakan lebih baik, dan  

j. meningkatkan kegemaran berteman tanpa 

memandang perbedaan kemampuan, jenis 

kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, 

agama dan orientasi tugas. 

Kelemahan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray, yakni: 
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a. persiapan dan proses pembelajaran membutuhkan 

waktu yang cukup lama, 

b. memberikan rangkuman materi kepada tiap 

kelompok siswa sehingga biaya relatif mahal, 

c. dalam penilaian, siswa yang pandai merasa tidak 

adil, 

d. dalam proses belajar mengajar, guru tidak banyak 

bicara, 

e. menimbulkan rasa minder apabila tidak dapat 

mengerjakan tugas,  

f. meningkatkan rasa bersaing antara kelompok 

yang negatif, 

g. menimbulkan rasa iri cenderung menonjol, dan 

h. munculnya rasa ketergantungan yang negatif 

pada anggota kelompok lainnya (Muslimin 

Ibrahim, 2000). 

 

G. Langkah-Langkah Penerapan Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Lie menyatakan, langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray, 

antara lain: 

1. guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

yang setiap kelompoknya terdiri dari empat 

siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan 

kelompok heterogen yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 
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membelajarkan (Peer Tutoring) dan saling 

mendukung, 

2. guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-

tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama 

dengan anggota kelompoknya masing-masing. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir, 

3. siswa bekerja sama dalam kelompok 

beranggotakan empat orang. Jadi akan ada saling 

keterkaitan dan kerja sama yang baik antara 

setiap anggota kelompok maupun dengan 

kelompok lainnya, 

4. setelah selesai, dua orang dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk 

bertamu ke kelompok lain. Tujuannya supaya 

mereka dapat bertukar informasi satu sama lain,  

5. dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke 

tamu mereka. Berarti tuan rumah harus benar-

benar memahami apa yang akan mereka 

sampaikan supaya apa yang mereka sampaikan 

itu merupakan informasi yang memang dapat 

membantu tamunya agar dapat diberitahukan 

kepada anggota kelompoknya masing-masing, 

6. tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain. Setelah tamu berhasil 
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mencari informasi dari kelompok lain, kemudian 

mereka memberitahukan apa yang telah mereka 

temukan kepada kelompoknya masing-masing, 

7. kelompok mencocokkan dan membahas hasil-

hasil kerja mereka, dan 

8. masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerja mereka. 

 

 



 

82 
 

Two Stay Two Stray merupakan salah satu tipe model 

yang ada dalam Cooperative Learning. Penerpannya, siswa 

akan dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar dalam 

pembelajaran di kelas. Two stay Two stray menuntut siswa 

untuk lebih efektif mencapai tujuan belajarnya. Namun Two 

Stay Two Stray juga memiliki beberapa kekurangan dan 

kelebihan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan model  Two Stay Two Stray adalah siswa lebih aktif 

dalam proses belajar mengajar dan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Kekurangannya model pembelajaran Two stay Two 

stray adalah teknik ini membutuhkan persiapan yang matang 

karena proses belajar mengajar ini membutuhkan waktu yang 

lama dan pengelolaan kelas yang optimal.  

Selain itu, dapat disarankan bahwa dalam menerapkan 

model Two Stay Two Stray hendaknya disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan oleh guru. Bagi guru selanjutnya 

disarankan agar tidak hanya menilai hasil belajar tapi juga 

menilai segala aktivitas atau keaktifan setiap siswa dalam 

melaksanakan langkah-langkah model ini. 
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MODEL PEMBELAJARAN MAKE and MATCH 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pembelajaran di kelas, komponen penting yang 

dapat menentukan kualitas pendidikan adalah guru, karena 

peran mereka sangat sentral, terutama sebagai 

pemegangkendali dalam proses pembelajaran. Berdasarkan UU 

RI No. 14 Tahun 2005, tentang guru dan Dosen bab I pasal 1 

ayat 1 menegaskan bahwa, guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” (Undang-

Undang Guru dan Dosen, 2009: 3). Untuk mengoptimalkan 

peran guru tersebut, peningkatan kualitas guru menjadi sebuah 

keharusan. Di antara tanda-tanda guru yang berkualitas, 

apabila dapat menunjukkan kemampuan pengelolaan 

pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, penguasaan 

konsep dan pengalaman empirik menguasai strategi 

pembelajaran inovatif menjadi penting bagi guru.  

Sebagian besar dari seluruh aktivitas pembelajaran di 

sekolah diisi dengan ceramah oleh guru, bahkan untuk mata 

pelajaran keterampilan sekalipun seperti penjas dan seni 

budaya. Dampaknya sekolah lebih banyak menghasilkan siswa 

yang berpengetahuan tetapi minim keterampilan/kompetensi. 
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Pengetahuan diperoleh dari proses menghafal dua informasi 

yang disampaikan guru/buku, bukan dari hasil menemukan 

(discovery) atau konstruksi berdasarkan aktivitas yang 

dialaminya. Hasilnya siswa menjadi generasi yang miskin 

keterampilan dan kreativitas. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

dalam pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, 

siswa hanya dijadikan sebagai pendengar dari ceramah guru 

saja. Hal ini menjadikan siswa bosan dan jenuh dengan materi 

pelajaran yang diajarkan. Dampaknya menyebabkan siswa 

kesulitan dalam memahami suatu konsep dari materi yang 

diajarkan. Seorang guru yang menginginkan proses 

pembelajaran berhasil dengan baik harus memilih metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan 

disampaikannya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapainya. Jadi jelas bahwa penentuan metode dalam 

proses pembelajaran itu memang sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran. 

Metode atau model pembelajaran make and match 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan guru 

dalam pembelajaran. Penerapan model ini dapat dilakukan 

dalam kelas besar yang berjumlah 30 atau 40 orang. Model 

pembelajaran ini memerlukan kartu-kartu, yang berisi 

pertanyaan, dan kartu berisi jawaban. Teknik model 

pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Cooperatif learning 

tipe Make and Match merupakan salah satu model 

pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan 

sarana dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Metode pembelajaran ini dapat digunakan oleh para 

guru sebagai upaya melaksanakan pembelajaran dengan baik 

dan sebagai suatu alternatif dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dengan menerapkan pembelajaran Cooperatif 

learning tipe Make and Match diharapkan kegiatan 

pembelajaran lebih kondusif, sederhana, bermakna dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

B. Model Pembelajaran Tipe Make and Match 

1. Pengertian Model Pembelajaran Tipe Make and Match 

Make and match merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif, yang dikembangkan oleh Lorna Curran pada 

tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini  bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia peserta didik. Model pembelajaran make and 

match  adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan 

penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja 

sama, kemampuan berinteraksi di samping kemampuan 

berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan 

dibantu kartu (Wahab, 2007 : 59). 

Model  make and match atau mencari pasangan 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

siswa. Penerapan model ini dimulai dari teknik yaitu siswa 

disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 
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mencocokkan kartunya diberi poin. Suyatno (2009 : 72) 

mengungkapkan bahwa model  make and match adalah 

model pembelajaran  yang guru menyiapkan kartu yang 

berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban 

kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Model 

pembelajaran make and match merupakan bagian dari 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 

didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah ini 

menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial (Lie, 

2003: 27). Model make and match melatih siswa untuk 

memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan 

siswa dalam bekerja sama di samping melatih kecepatan 

berfikir siswa. 

2. Sejarah dan perkembangan Model Pembelajaana Make 

and Match 

Model pembelajaran make and match 

dikembangkan pertama kali pada 1994 oleh Lorna Curran 

dalam Miftahul Huda (2013: 251). Tujuan dari strategi ini 

ada 19 antara lain: 1) pendalaman materi; 2) penggalian 

materi; dan 3) edutainment. Edutainment sendiri menurut 

Moh. Sholeh Hamid (2011: 17) berasal dari kata education 

dan entertainment.Education berarti pendidikan, 

sedangkan entertainment berarti hiburan. Jadi, dari segi 

bahasa, edutainment adalah pendidikan yang menghibur 

atau menyenangkan. Sementara itu, dari segi terminologi, 

edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang 

didesain sedemikian rupa, sehingga muatan pendidikan dan 
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hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Maksud 

pembelajaran yang menyenangkan menurut Moh. Sholeh 

Hamid (2011: 14) adalah yang membuat suasana 

pembelajaran di kelas akan berubah, dari sesuatu yang 

menakutkan menjadi sesuatu yang menyenangkan, dari 

sesuatu yang membosankan menjadi membahagiakan, atau 

dari sesuatu yang dibenci menjadi sesuatu yang dirindukan 

oleh para siswa sehingga mereka ingin dan ingin terus 

belajar di kelas karena dipengaruhi rasa semangat dan 

antusiasme yang tinggi untuk mengikuti pelajaran.  

 

3. Tokoh-tokoh Pengembang  Model Pembelajaran Tipe 

Make and Match 

Dalam pembelajaran koperatif ini ada beberapa 

tipe, di antaranya adalah make and match. Model ini 

dikembangkan oleh lorna Curran (1994). Pada model make 

and match ini suasana kelas dikondisikan dengan 

menyenangkan. Kelas di buat agar tidak menegangkan dan 

tidak menjenuhkan siswa. Aturan dalam meodel make and 

match siswa di bentuk dalam beberapa kelompok dan 

siswa diminta mencari pasangannya. Pasangannya adalah 

jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada yang telah di 

siapkan oleh seorang guru. Pasangan yang benar dan dapat 

menemukan pasangannya akan di beri poin. Dalam model 

ini juga tidak semuanya mencari pasangan. Namun ada 

sebagian siswa yang bertugas sebagai penilai. Tugas penila 

di sini melihat pasangan manakah yang memang benar-
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benar dapat mencocokkan jawaban-jawaban dengan benar. 

Model pembelajaran make and match atau mencari 

pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah 

satu keunggulan tehnik ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. Model pembelajaran ini lahir 

sebagai alternatif lain untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran di sekolah.         . 

 

4. Karakteristik Model Pembelajaran Tipe Make and Match 

Karakteristik Model Pembelajaran Make and Match  

menurut Rusman (2011: 233), yaitu; 1) mengajak siswa 

bermain sambil belajar; 2) membuat siswa menjadi aktif, 

kreatif dan inovatif; dan 3) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman-temanya; 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Karakteristik 

model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih 

aktif, kreatif dan inovatif. Selain itu, model pembelajaran 

make and match dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

5. Pendekatan Pembelajaran Model make and match 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan oleh 

seorang peneliti, yaitu Robert E. Slavin. Slavin (2015: 8) 

menjelaskan bahwa cooperative learning adalah suatu 

pendekatan yang merangsang siswa bekerja sama dalam 
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kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain 

dalam belajar. Dalam kelas kooperatif, siswa diharapkan 

saling membantu, mendiskusikan permasalahan dan 

berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka 

kuasai saat itu dan memperkecil kesenjangan pemahaman 

masing-masing siswa. Pendapat lain yang sesuai dengan 

Slavin adalah pendapat Sugiyanto. Menurut Sugiyanto 

(2009: 37), pembelajaran kooperatif adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok 

kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif mendorong siswa agar sukses 

bersama dengan teman-temannya untuk satu tujuan yang 

nantinya bisa dirasakan bersama-sama (Huda, 2016: 34). 

Kelompok dalam cooperative learning terdiri atas anggota 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda. Menurut 

Suprijono dalam Sri Muryanti (2014: 11) menjelaskan 

bahwa tidak semua belajar kelompok termasuk ke dalam 

pembelajaran kooperatif. Terdapat lima unsur dalam 

cooperative learning yang harus diterapkan untuk 

mencapai hasil yang maksimal, yaitu saling ketergantungan 

positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi promotif, 

komunikasi antaranggota, dan pemrosesan kelompok.  

Menurut Slavin (2015: 4) pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, 

mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan 

terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang 

akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. Pembelajaran 
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kooperatif juga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa para 

siswa perlu belajar untuk berpikir dan menyelesaikan 

masalah. Make and Match menurut Huda dalam Ririn 

(2015: 41) menyatakan bahwa teknik model ini 

dikembangkan oleh Lorna Curran. Tekniknya dilakukan 

dengan cara siswa mencari pasangan dari kartu 

soal/jawaban yang dimiliki sambil mempelajari suatu 

konsep atau topik tertentu dalam suasana yang 

menyenangkan. Dengan demikian, tujuan utama dalam 

pembelajaran dengan teknik make and match adalah untuk 

melatih siswa agar lebih cermat, dapat berpikir cepat, ulet 

dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai materi serta 

dapat berinteraksi sosial dengan teman. Dalam 

pelaksanaannya, teknik pembelajaran ini dapat diterapkan 

pada semua jenis mata pelajaran di kelas.  

Rusman (2013: 233) mengungkapkan bahwa 

penerapan teknik make and match dimulai dengan meminta 

siswa untuk mencari pasangan kartu yang merupakan kartu 

jawaban atau soal sebelum batas waktu yang ditentukan, 

siswa yang dapat mencocokkan kartunya dan benar maka 

akan diberi poin. Poin yang didapatkan siswa menjadi 

bentuk penghargaan yang diberikan guru karena siswa 

telah mengerjakan tugas yang diberikan dengan cepat dan 

benar. Menurut Agus (2015: 112) hal-hal yang perlu 

dipersiapkan dalam pembelajaran dengan make and match 

adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu 

berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu berisi 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kartu-kartu 



 
 

95 
 

tersebut menjadi media yang digunakan dalam 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa cooperative learning tipe 

make and match adalah teknik kooperatif yang dilakukan 

siswa dengan mencari pasangan kartu yang cocok dengan 

kartu yang dimilikinya sambil mempelajari suatu konsep 

atau materi tertentu dalam suasana yang menyenangkan. 

Hal ini akan memudahkan siswa dalam memahami materi 

yang sedang dipelajari. 

 

6. Kelebihan Model Pembelajaran Tipe Make and Match 

Adapun kelebihan dari model ini sebagai berikut: 

a. siswa terlibat langsung dalam menjawab soal 

yang disampaikan kepadanya melalui kartu, 

b. meningkatkan kreativitas belajar siswa, 

c. menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti  

kegiatan belajar mengajar, 

d. pembelajaran lebih menyenangkan karena 

melibatkan media pembelajaran yang dibuat 

oleh guru. Suasana kegembiraan akan tumbuh 

dalam proses pembelajaran (let them move), 

kerja sama antarsiswa terwujud secara dinamis, 

e. munculnya dinamika gotong royong yang 

merata di seluruh siswa, 

f. siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana menyenangkan, dan 
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g. siswa akan lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan. 

7. Kelemahan Model Pembelajaran Tipe Make and Match 

Adapun kelemahan dari model ini adalah sebagai 

berikut: 

a. jika kelas termasuk kelas gemuk (lebih dari 30 

0rang/kelas) apabila guru kurang bijaksana 

maka yang muncul adalah suasana seperti pasar 

dengan keramaian yang tidak terkendali. Tentu 

saja kondisi ini akan mengganggu ketenangan 

belajar kelas di kiri kanannya, 

b. diperlukan bimbingan dari guru untuk 

melakukan kegiatan, 

c. waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan 

sampai murid terlalu banyak bermain-main 

dalam proses pembelajaran, 

d. guru perlu persiapan alat dan bahan yang 

memadai, 

e. memakan waktu yang banyak karena sebelum 

masuk kelas terlebih dahulu kita 

mempersiapkan kartu-kartu, 

f. sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang 

baik dan bagus sesuai dengan materi pelajaran, 

g. sulit mengatur ritme atau jalannya proses 

pembelajaran, 

h. siswa kurang menyerapi makna pembelajaran 

yang ingin disampaikan karena siswa hanya 

merasa sekedar bermain saja, dan 

i. sulit untuk membuat siswa berkonsentrasi. 
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8. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tipe Make and 

Match 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

ini sebagai berikut: 

a. guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, satu 

bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban, 

b. setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang 

bertuliskan soal/jawaban. Tiap siswa memikirkan 

jawaban/soal dari kartu yang dipegang, 

c. setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartunya, misalnya pemegang kartu yang 

bertuliskan nama tumbuhan dalam bahasa Indonesia 

akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam 

bahasa latin (ilmiah), 

d. setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

sebelum batas waktu diberi poin, 

e. jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan 

kartu temannya (tidak   dapat menemukan kartu soal 

atau kartu jawaban) akan mendapatkan hukuman, yang 

telah disepakati bersama, 

f. setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, 

demikian seterusnya, 

g. siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa 

lainnya yang memegang kartu yang cocok, 

h. guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

terhadap materi pelajaran, dan 
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i. waktu minimal 1 x 45 menit sebab model ini 

membutuhkan waktu lebih untuk permainan 

mencocokkan kartu dan membahasnya satu persatu dan 

menarik kesimpulan. Persiapan yang perlu 

dilaksanakan untuk pembelajaran model ini harus 

cukup karena harus membuat soal atau jawaban yang 

berbeda dan ditempel di kartu sebanyak jumlah siswa. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

KELILING KELOMPOK 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kemampuan guru mengembangkanmodel-model pembelajaran 

yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan 

siswasecara efektif di dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran yang tepatpada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan 

prestasi yang optimal.  

Untuk dapat mengembangkan model pembelajaran 

yang efektif maka setiap guru harus memiliki pengetahuan 

yang memadai berkenaan dengan konsep dan cara-

carapengimplementasian model-model pembelajaran tersebut 

dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif 

memiliki keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap 

perkembangan dan kondisi siswa di kelas. Demikian juga 

pentingnya pemahaman guru terhadap  

sarana dan fasilitas sekolah yang tersedia, kondisi kelas dan 

beberapa faktor lain yang terkait dengan pembelajaran. Tanpa 

pemahaman terhadap berbagai kondisi ini, model yang 

dikembangkan guru cenderung tidak dapat meningkatkan 

peran serta siswa secara optimal dalam  
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pembelajaran, dan pada akhirnya tidak dapat memberi 

sumbangan yang besar terhadap pencapaian hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajarn yakni Keliling Kelompok 

(Round Club) yang dapat diterapkan oleh para pendidik (guru).  

 

B. Model Round Club (Keliling Kelompok) 

1. Pengertian Model Pembelajaran Round Club 

Model pembelajaran Round Club atau Keliling 

Kelompok adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerjasama saling membantu 

mengkonstruksi konsep.Menurut teori dan pengalaman agar 

kelompok kohesif(kompak partisipatif), tiap anggota kelompok 

terdiri dari 4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan gender, 

karakter) ada kontrol dan fasilitasi, serta meminta tanggung 

jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Model 

pembelajaran ini dimaksudkan agar masing-masing anggota 

kelompok mendapat serta pemikiran anggota lain.  

 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Round Club 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru 

ketika menggunakan model pembelajaranRound Club:  

1. guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi  

2. dasar,  

3. guru membagi siswa menjadi kelompok, 

4. guru memberikan tugas atau lembar kerja, 

5. salah satu siswa dalam masing-masing kelompok 

menilai dengan memberikanpandangan dan 
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pemikiran mengenai tugas yang sedang mereka 

kerjakan, 

6. siswa berikutnya juga ikut memberikan 

kontribusinya, 

7. demikian seterusnya giliran bicara bisa 

dilaksanakan arah perputaran jarum jam atau dari 

kiri ke kanan. 

 

3. Manfaat Model Pembelajaran Round Club 

Adapun manfaat yang terkandung dalam model 

pembelajaran Round Club antara lain:  

1. dapat meningkatkan hubungan keakraban yang 

erat dengan sesama anggota kelompok,  

2. siswa dapat mengeksplor dan memahami sendiri 

materi yang diberikan oleh guru sehingga mereka 

dapat presentasi menjelaskan materi tersebut di 

hadapan guru dan teman-temannya,  

3. dapat melatih konsentrasi siswa dengan apa yang 

disampaikan oleh kelompok laindengan cara 

memberikan kontribusi terhadap kelompok lain, 

dan 

4. melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa 

ketika menyampaikan pendapatnyaterhadap 

kelompok lain dalam presentasi.  

 

4. Tujuan Model Pembelajaran Round Club  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh guru dengan 

menggunakan model pembelajaran Round Club, yakni: 
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1. melalui model pembelajaran ini secara tidak 

langsung melatih mental siswa untukberbicara di 

depan umum,  

2. mempersatukan beberapa karakter siswa dalam 

belajar, 

3. mengajarkan siswa untuk aktif menanggapi suatu 

materi, 

4. melatih siswa untuk mempresentasikan hasil 

pemahaman tentang suatu materi, dan 

5. melatih kemampuan berdiskusi siswa.  

 

5. Kelebihan & kekurangan model pembelajaran Round 

Club 

Pada bagian ini dibahas dua hal, yakni kelebihan dan 

kelemahan model pembelajaran Round Club, yakni: 

1. Kelebihan Model Pembelajaran Round Club, yakni:  

a. adanya tanggung jawab setiap kelompok,  

b. adanya pemberian sumbangan ide pada kelompoknya,  

c. lebih dari sekedar belajar kelompok,  

d. bisa saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, 

pandangan serta hasil pemikiran,  

e. hasil pemikiran beberapa kepala lebih kaya daripada satu 

kepala, dan 

f. dapat membina dan memperkaya emosional.  

2. Kekurangan Model Pembelajaran Round Club, 

yakni:  

a. banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran keliling 

kelompok, 

b. suasana kelas menjadi ribut, dan 
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c. tidak dapat diterapkan pada mata pelajaran yang 

memerlukan pengayaan. 

Pada dasarnya semua model pembelajaran memiliki 

maksud sama yaitu menarik minat anak untuk belajar, agar 

pembelajaran tidak monoton. Salah satunya adalah 

pembelajaran Round Club atau Keliling Kelompok, model ini 

menjadikan anak untuk berdiskusi memahami suatu materi. 

Memancing anak untuk mencari informasi secara detail dengan 

menanggap apa yang disampaikan kelompok lainnya. 

Kelompok yang harus menanggapi sebuah pertanyaan pun 

akan siap memberikan jawaban atau sanggahan sehingga 

pemikiran-pemikiran anak dapat berkembang. Berbeda dengan 

cara pembelajaran yang hanya menerima informasi dari guru 

sehingga kurang munculnya rasa ingin tahu karena dianggap 

oleh guru adalah suatu pembelajaran yang sesuai dengan porsi 

pembelajaran mereka. Dalam pemanfaatan model 

pembelajaran ini guru harus; 

1. mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk 

digunakan sebaik mungkinagar materi-materi tiap 

kelompok dapat disampaikan seluruhnya dengan 

waktu yangsudah ditentukan,  

2. mampu memimpin dan membimbing jalannya 

presentasi agar tetap berjalan lancar dan sebisa 

mungkin guru harus mampu meminimalisir 

keributan yang nantinya terjadi pada saat 

presentasi berlangsung, dan  

3. tidak bisa memaksakan menggunakan model 

pembelajaran Round Club ini apabilamata 

pelajaran tersebut memerlukan pengayaan.  
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MODEL PEMBELAJARAN  

TEAM GAMES TOURNAMENT  

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja 

dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Keunggulan suatu bangsa tidak lagi 

bertumpu pada kekayaan alam, melainkan melalui SDM, 

yaitu tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan 

perkembangan zaman yang sangat cepat. Berdasrkan 

perkembangan zaman, dunia pendidikan pun terus 

mengalami perubahan secara signifikan sehingga banyak 

merubah pola piker pendidik  dan pola pikir yang kaku 

menjadi lebih modern. Hal inilah yang mendorong 

perlunya ditingkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui proses pembelajaran di sekolah. 

Dalam konteks pendidikan ada tiga hal yang perlu 

disoroti, yaitu perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas 

pembelajaran, dan evektivitas metode pembelajaran. 

Kurikulum pendidikan harus komprehensif dan responsif 

terhadap dinamika sosial, relevan dan mampu 

mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan 

teknologi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan secara khusus 

harus ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran 
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yang efektif di kelas, yang lebih memberdayakan potensi 

siswa. 

Pembelajaran di sekolah sudah mulai dikemas dengan 

metode/model yang menarik, menantang, dan 

menyenangkan. Meskipun demikian, guru masih lebih 

sering mengajar dengan menggunakan metode/model yang 

konvensional yaitu ceramah dan mengharapkan murid 

duduk, diam, dengar, catat, dan hafal sehingga murid 

cenderung pasif dalam pembelajaran dan cepat bosan bila 

mendengarkan penjelasan dari guru, bahkan tidak jarang 

ada beberapa murid yang mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran di kelas. Kondisi yang seperti ini tidak akan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami mata 

pelajaran. Akibatnya, hasil yang dicapai siswa masih 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Beradasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

berkeinginan memperbaiki atau mengadakan inovasi 

pembelajaran. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diperlukan model pembelajaran yang tepat yang dalam proses 

pembelajarannya guru hendaknya memberikan kesempatan 

yang cukup pada murid untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Dengan keaktifan ini murid akan mengalami, 

menghayati, dan mengambil pelajaran dari pemahamannya.  

 

B. Pengertian Model Teams Games Tournament  

Teams Games Tournament merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang membuat para siswa 

dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri atas empat 

orang yang heterogen. Guru menyampaikan pelajaran, lalu 
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siswa dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua 

anggota tim telah menguasai pelajaran (Slavin, 2008). 

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu 

tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status. Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya, mengandung unsur permainan yang bisa 

menggairahkan semangat belajar dan mengandung 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang 

dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, 

persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. 

TGT memiliki dimensi kegembiraan yang diperoleh 

dari permainan. Teman satu tim akan saling membantu dalam 

mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari 

lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama 

lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam game 

temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi 

tanggung jawab individual. 

Permainan TGT berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap-tiap siswa 

akan mengambil sebuah kartu dan berusaha untuk menjawab 

peranyaan yang sesuai dengan angka yang tertera. Turnamen 

ini memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skor-

skor maksimal buat kelompoknya. Turnamen ini juga dapat 

digunakan sebagai review materi pelajaran. 
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C. Sejarah, Tokoh dan Perkembangan Model TGT 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David 

Devries dan Keith Edwards pada tahun 1972, kemudian 

dikembangkan dan disempurnakan oleh Devries dan Slavin 

pada tahun 1978. Ini merupakan metode/model pembelajaran 

pertama dari John Hopkins yang merupakan pengembangan 

model yang didasarkan pada persaingan siswa yang kurang 

sehat dan konflik antarras di dalam kelas (Slavin, 2005). 

Konflik antarras dan persaingan yang kurang sehat dapat 

menimbulkan situasi kelas dan suasana belajar menjadi tidak 

kondusif.  Pembelajaran Kooperatif yang merupakan salah satu 

solusi jalan keluar yang digunakan pada saat terjadi konflik 

antar ras di Amerika Serikat. Konsep pembelajaran ini pada 

masa itu adalah pembelajaran yang berasaskan kerja sama 

antarrasial untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

saling menguntungkan antarras dan suku bangsa yang berbeda 

di Amerika. 

Selanjutnya, Devries dan Edwards melakukan 

penelitian mengenai pengaruh TGT dan variasi dua struktur 

terhadap proses pembelajaran di kelas, sikap, dan prestasi 

siswa sekolah manengah pertama. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

model pembelajaran TGT dengan proses pembelajaran di 

kelas, sikap, dan prestasi peserta didik di kelas. 

Menurut Devries (1976), dalam TGT siswa bekerja 

secara berkelompok, untuk setiap tim memiliki empat anggota 

dengan kemampuan akademik dan latar belakang berbeda, 

seperti ras dan jenis kelamin. Rekan tim ditugaskan berdiskusi 
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dan saling membantu. Setiap tim mendapatkan skor sesuai dari 

hasil penjumlahan nilai rekan tim individu pada turnamen. 

Selanjutnya, yaitu games. Games pada TGT dapat 

memunculkan rasa gembira yang membangun minat belajar 

siswa .  

 

D. Ciri – Ciri dan Karakteristik TGT 

Secara umum, karakteristik dari pembelajaran TGT 

antara lain: 

a. Penyajian Kelas 

Dalam penyajian kelas, guru harus memastikan 

peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan 

memahami materi yang disampaikan guru dalam 

penyajian kelas. 

b. Kelompok (Teams) 

Peserta didik akan belajar secara berkelompok. 

Dalam satu kelompok merupakan kelompok 

heterogen. 

c. Games/Tournament 

Games/Tournament merupakan ciri khusus dalam 

pembelajaran TGT ini. Dalam TGT games 

dirancang guna pembelajaran yang lebih 

menyenangkan di dalam kelas. Games terdiri atas 

pertanyaan- pertanyaan yang telah dirancang oleh 

guru untuk menguji pengetahuan peserta didik yang 

diperoleh pada saat penyajian materi dan belajar 

kelompok. 

d. Team Recognize (Penghargaan Kelompok) 
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Guru mengumumkan kelompok dengan nilai 

tertinggi (Pemenang), kemudian masing-masing tim 

akan memperoleh hadiah sesuai skor yang telah 

diperoleh. 

 

E. Kelebihan dan Kelemahan TGT 

Slavin (2008) melaporkan beberapa laporan hasil riset 

tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap 

pencapaian belajar siswa yang secar implisit 

mengemukakan keunggulan dan kelemahan pembelajaran 

TGT, sebagai berikut: 1) murid di dalam kelas-kelas yang 

menggunakan TGT memperoleh teman yang secara 

signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka 

daripada murid yang ada dalam kelas tradisional, 2) 

meningkatkan perasaan atau persepsi murid bahwa hasil 

yang mereka peroleh tergantung dari kinerja dan bukan 

dari keberuntungan, 3) TGT meningkatkan harga diri sosial 

pada murid tetapi tidak untuk rasa harga diri akademik 

mereka, 4) TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap 

yang lain, (5) keterlibatan murid lebih tinggi dalam belajar 

bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih banyak, 

TGT meningkatkan kehadiran murid di sekolah. 

 Menurut Suarjana dam Istiqomah (2006), kelebihan 

model pembelajaran TGT antara lain: 1) lebih 

meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, 2) 

mengedepankan penerimaan terhadap individu, 3) dengan 

waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara 

mendalam, 4) proses belajar mengajar berlangsung dengan 
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keaktifan dari murid, 5) mendidik murid untuk berlatih 

bersosialisasi dengan orang lain, 6) motivasi belajar lebih 

tinggi, dan 7) hasil belajar murid lebih baik. 

Sedangkan kelemahan TGT adalah : 

1. Bagi guru 

Sulitnya pengelompokan murid yang mempunyai 

kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan 

dapat di atasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang 

kendali teliti dalam menetukan pembagian kelompok. 

Kesulitan lain yang dapat dihadapi oleh guru adalah waktu 

yang dihabiskan untuk diskusi oleh murid cukup banyak 

sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini 

akan dapat di atasi jika guru mampu menguasai kelas secara 

menyeluruh. 

2. Bagi murid 

Kelemahan penerapan pembelajaran kooperatif model 

TGT ini pada murid dikarenakan masih adanya murid 

berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan 

penjelasan kepada murid lainnya yang merupakan anggota 

kelompoknya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru 

adalah membimbing dengan  baik murid yang mempunyai 

kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu 

menularkan pengetahuannya kepada murid yang lain. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 

menerapkan model pembelajaran TGT adalah bahwa 

nilai kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual 

murid. Dengan demikian guru harus merancang alat 
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penilaian khusus untuk mengevaluasi tingkat 

pencapaian belajar murid secara individual. 

 

F. Langkah – Langkah Penerapan TGT 

Dalam implementasinya secara teknis slavin (2008) 

mengemukakan ada empat langkah utama dalam TGT, 

yaitu: 

a) Penyajian kelas 

Tahap ini merupakan tahap awal pembelajaran. 

Pada tahap ini, guru menyampaikan materi dalam 

penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran 

langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin 

guru. Pada saat penyajian kelas ini, murid harus benar-

benar memperhatikan dan memahami materi yang 

diberikan guru, karena akan membantu murid bekerja 

lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat 

game. Karena, skor pada saat permainan akan 

mempengaruhi skor kelompok. 

b) Belajar Tim/kelompok 

Para murid mengerjakan lembar kegiatan dalam tim 

mereka untuk menguasai materi. Kelompok biasanya 

terdiri atas 5 sampai 6 orang murid yang heterogen. 

Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi 

bersama teman kelompoknya dan lebih khusus adalah 

untuk mempersiapkan anggota kelompok untuk bekerja 

dengan baik dan optimal pada saat permainan. 

c) Permainan (Games Tournament) 

Para siswa memainkan game akademik dengan 

kemampuan yang homogen. Game terdiri atas 
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pertanyaan –pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat murid dari penyajian kelas 

dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan  sederhana bernomor. Murid 

memilih kartu bernomor dan menjawab pertanyaan 

yang sesuai dengan nomor itu. Murid yang menjawab 

benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor. 

d) Rekognisi Tim (Penghargaan Kelompok) 

Skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen 

anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila 

mereka berhasil melampaui kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kelompok mendapat julukanm 

“Super team” jika rata-rata skor 45 atau lebih, “Great 

Team” apabila rat-rata mencapai 40-45, “Good Team” 

apabila rata-ratanya 30-40. 

 Dalam pengimplementasiannya dalam pembelajaran, 

yang harus diperhatikan antara lain: (1) Pembelajaran 

terpusat pada murid, (2) proses pembelajaran dengan 

suasana berkompetisi, (3) pembelajaran bersifat aktif 

(murid berlomba untuk dapat menyelesaikan lomba), (4) 

pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan murid 

menjadi kelompok-kelompok, (5) dalam kompetisi 

diterapkan sistem skor, (6) dalam kompetisi disesuaikan 

dengan kemampuan murid atau dikenal dengan istilah 

kesetaraan dalam kinerja akademik, (7) kemajuan 

kelompok dapat diikuti oleh semua kelas melalui jurnal 

kelas yang diterbitkan secara mingguan oleh guru, dan (8) 
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adanya sistem penghargaan bagi kelompok yang 

mempunyai skor terbanyak. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

BERBASIS MASALAH 

 

 

A. Latar Belakang 

Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat 

dengan didukung oleh kemajuan teknologi mau tidak mau 

menstimulus pendidikan untuk dapat beradaptasi sesuai 

dengan tuntutan zaman. Selain itu, menumbuhkan kesempatan 

belajar bagi peserta didik (grown learning). Model 

pembelajaran merupakan salah satu metodologi yang 

diciptakan dunia pendidikan dalam rangka menuju tercapainya 

suatu perubahan. Pada pelaksanaan model pembelajaran 

tentunya melibatkan pembelajar (guru) dan peserta didik 

(siswa). Seorang guru adalah seorang yang profesionalis dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan menggunakan 

metodologi untuk membelajarkan peserta didik dengan cara 

yang tidak konstan, artinya seorang guru itu harus berinovasi 

dan menciptakan perubahan, baik pada dirinya serta pada 

peserta didiknya. 

Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam dunia 

pendidikan, seperti contoh kecilnya tadi adalah terciptanya 

berbagai model pembelajaran yang memang dirancang dengan 

melihat kondisi perkembangan peserta didik dari waktu ke 

waktu. Salah satu contoh model pembelajaran yang ditemukan 

adalah Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning).  
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Menurut Tan dalam Rusman (2010), Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena pada model ini 

kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan 

melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 

dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara 

berkesinambungan. 

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pendidik 

(guru) memahami konsep dari Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning) ini. Mungkin disebabkan 

oleh kurangnya keinginan dan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas keilmuan maupun karena kurangnya dukungan sistem 

untuk meningkatkan kualitas keilmuan tenaga pendidik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya ada 

sebuah bahan kajian yang mendalam tentang apa dan 

bagaimana Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning) ini untuk selanjutnya diterapkan dalam 

sebuah proses pembelajaran, sehingga dapat memberi 

masukan, khususnya kepada para guru tentang model ini. 

Menurut Tan dalam Rusman (2010), merupakan model 

pembelajaran yang relevan dengan tuntutan  abad ke-21 dan 

umumnya kepada para ahli dan prkatisi pendidikan yang 

memusatkan perhatiannya pada pengembangan dan inovasi 

sistem pembelajaran. Berikut uraian secara rinci dari Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning). 
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B. Pengertian Model Problem Based Learning 

Pendidikan pada abad ke-21 berhubungan dengan 

permasalahan baru yang ada di dunia nyata. Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

berkaitan dengan penggunaan inteligensi dari dalam diri 

individu yang berada dalam sebuah kelompok orang, atau 

lingkungan untuk memecahkan masalah yang bermakna, 

relevan, dan kontekstual. 

Hasil pendidikan yang diharapkan meliputi pola 

kompetensi dan inteligensi yang dibutuhkan untuk berkiprah 

pada abad ke-21. Pendidikan bukan hanya menyiapkan masa 

depan, tetapi juga bagaimana menciptakan masa depan. 

Apakah yang dimaksud Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning)? Berikut akan dibahas defenisi 

model ini berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. 

Boud dan Feletti dalam Rusman (2010) 

mengemukakan bahwa Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) adalah inovasi yang paling 

signifikan dalam pendidikan. Margetson dalam Rusman (2010) 

mengatakan bahwa Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) membantu untuk meningkatkan 

perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam 

pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, serta 

memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, 

kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih 

baik dibanding model lain.  

“Problem Based Learning (PBL) is a method of 

learning in which learners first encounter a problem followed 

by a systematic, learned centered inquiry and reflection 
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process.” Artinya Problem Based Learning (PBL) adalah 

suatu metode pembelajaran yang memungkinkan pembelajar 

bertemu dengan suatu masalah yang tersusun sistematis; 

penemuan terpusat pada pembelajar dan poses refleksi 

(Teacher and Edcucational Development, 2002).  

Menurut Jodion Siburian, dkk dalam Utami (2011), 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi 

dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya 

dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian dengan 

melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa 

belajar keterampil-keterampilan yang lebih mendasar. 

Selain itu, Muslimin dalam Utami (2011) mengatakan 

bahwa pembelajaran berdasarkan masalah (problem based 

learning) adalah suatu model untuk membelajarkan siswa 

untuk mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan 

memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang 

otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran 

berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada 

siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah 

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan 

intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui 

pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi 

pembelajaran yang mandiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) adalah model pembelajaran yang 
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diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik. 

Masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-

hari peserta didik. Selanjutnya peserta didik menyeleseikan 

masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Secara 

garis besar PBL terdiri dari kegiatan menyajikan kepada 

peserta didik suatu situasi masalah yang autentik dan 

bermakna serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan (inkuiri). 

 

 
 

C. Sintaks Model Problem Based Learning 

Menurut Fibrayir (2012), berbagai pengembangan 

pembelajaran berbasis masalah telah menunjukkkan ciri-ciri 

pengajaran berbasis masalah sebagai berikut. 

1. Pengajuan masalah atau pertanyaan 

Pengajaran berbasis masalah bukan hanya 

mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan 

akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan 
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masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara 

pribadi bermakna untuk siswa. Mereka dihadapkan situasi 

kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban 

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi  

untuk situasi itu. Menurut Arends dalam (Abbas, 2000: 13),  

pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi 

kriteria  sebagai berikut; 

6. autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada 

kehidupan  dunia nyata siswa daripada berakar pada 

prinsip-prinsip  disiplin ilmu tertentu, 

7. jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam 

arti tidak  menimbulkan masalah baru bagi siswa yang 

pada akhirnya  menyulitkan penyelesaian siswa, 

8. mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan 

hendaknya mudah dipahami siswa. Selain itu, masalah 

disusun dan dibuat  sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, 

9. luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu 

masalah  yang disusun dan dirumuskan hendaknya 

bersifat luas, artinya masalah tersebut mencakup 

seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai 

dengan waktu, ruang dan sumber yang  tersedia. Selain 

itu, masalah yang telah disusun tersebut harus  

didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, dan 

10. bermanfaat, yaitu masalah yang telah disusun dan 

dirumuskan haruslah bermanfaat, baik siswa sebagai 

pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat 

masalah. Masalah yang  bermanfaat adalah masalah 
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yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

memecahkan masalah siswa, serta membangkitkan 

motivasi belajar siswa.  

2. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin 

Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin 

berpusat pada  mata pelajaran tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-

ilmu Sosial), masalah yang akan diselidiki dipilih benar-benar 

nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu 

dari banyak mata pelajaran (terpadu). 

3. Penyelidikan autentik 

Pengajaran berbasis masalah siswa melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata 

terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan 

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan 

membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, melakukan eksperimen (jika  diperlukan), membuat 

inferensi dan merumuskan kesimpulan. Metode penyelidikan 

yang digunakan bergantung pada masalah  yang sedang 

dipelajari. 

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

Pengajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk 

menghasilkan  produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau 

artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk 

penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat 

berupa transkip debat, laporan, model fisik, video atau 

program komputer. 

Pengajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa 

bekerja sama  satu sama lain (paling sering secara berpasangan 

atau dalam kelompok kecil). Bekerja sama memberikan 
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motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri 

dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berpikir. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning) adalah sebagai berikut 

(Rusman, 2010); 

Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) 

Tahapan Tingkah Laku Guru 

Tahap 1: 

Orientasi siswa 

kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, memotivasi siswa 

agar terlibat pada pemecahan 

masalah 

yang dipilihnya. 

Tahap 2: 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa 

mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas 

belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 
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pemecahan masalahnya 

Tahap 4: 

Mengembagkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa 

merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, video dan model 

serta 

membantu mereka berbagi tugas 

dengan temannya. 

Tahap 5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-

proses 

yang mereka gunakan. 

 

D. Kelebihan dan Kelemahan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan 

sebagai berikut (Ahsan, Arfiyadi 2012); 

1. Kelebihan 

 Kelebihan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning), yakni; 

a. merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran, 

b. dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa, 
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c. dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, 

d. dapat membantu siswa bagaimana mentranfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata, 

e. dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam 

pembelajaran yang mereka lakukan,  

f. pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa, 

g. dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir lebih kritis dan mengembangkan kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan, 

h. dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki 

dalam dunia nyata, 

i. dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-

menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan 

formal telah berakhir. 

j. dapat membentuk siswa untuk memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, yang dibarengi dengan 

kemampuan inovatif dan sikap kreatif akan tumbuh dan 

berkembang, dan 

k. dengan model pembelajaran berbasis masalah, 

kemandirian siswa dalam belajar akan mudah 

terbentuk, yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan 

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

ditemuinya dalam aktivitas kehidupan nyata sehari-hari 

ditengah-tengah masyarakat. 
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2. Kelemahan 

 Kelebihan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning), yakni; 

b. manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak 

mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari 

sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan 

untuk mencoba, 

c. keberhasilan model pembelajaran PBL ini membutuhkan 

cukup waktu untuk persiapan dan pelaksanaannya, dan 

d. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) adalah model pembelajaran terdiri dari kegiatan 

menyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah 

yang autentik dan bermakna serta memberikan kemudahan 

kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

b. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) dilandasi oleh beberapa teori belajar yaitu teori 

belajar konstruktivisme, piaget, ausubel, Vigotsky, Jerome 

S. Bruner, dan Albert Bandura. 

c. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) memiliki sintaks yang terdiri dari 5 fase/tahap. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

DISCOVERY LEARNING 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah, 

idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa lalu 

dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang 

mengantisipasi dan membicarakan masa depan. Pendidiknya  

hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang 

dihadapi peserta didik di masa yang akan datang. Menurut 

Buchori (2001) dalam Khabibah (2006: 1) bahwa pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan  

para siswanya untuk sesuatu prosesi atau jabatan, tetapi untuk 

sesuau profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari 

hari. 

           Salah satu pokok dalam pembelajaran pada pendidikan 

formal (sekolah)  dewasa ini adalah rendahnya daya peserta 

didik. Hal ini tampak terasa hasil belajar peserta didik yang 

senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya 

merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik 

itu sendiri, yaitu sebenarnya belajar itu (belajar untuk belajar 

dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran 

hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak 

memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara 
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mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Dipihak 

lain, secara empiris berdasarkan hasil analisis penelitian 

terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik, hal tersebut 

disebabkan  proses pembelajaran yang didominasi oleh 

pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran ini suasana kelas 

cenderung teacher attend  sehingga siswa menjadi pasif. 

Meskipun demikian guru lebih suka menerapkan model 

tersebut, sebab tidak memerlukan alat dan bahan praktik cukup 

menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar atau 

referensi lain. Dalam hal ini, siswa tidak diajarkan strategi 

belajar yang dapat memahami bagaimana belajar, berpikir dan 

memotivasi diri sendiri. Masalah ini banyak di jumpai dalam 

proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, perlu 

menerapkan suatu strategi belajar yang dapat membantu siswa 

untuk memahami bahan ajar dan aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                  Apabila kita ingin meningkatkan prestasi, tentunya 

tidak akan terlepas dari upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah, misalnya dengan adanya penataran 

guru, penyediaan buku paket dan alat-alat laboratorium serta 

penyempurnaan kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi, upaya-

upaya tersebut ternyata belum berhasil menemukan 

peningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal 

sebagaimana yang di inginkan.  Salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas peserta didik yakni dengan menerapkan 

model pembelajaran, selain pembelajaran tradisional. 

               Model pembelajaran adalah suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 
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untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku ,film, komputer, kurikulum 

dan lain-lain (Joyce, 1992: 4). Desain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa  sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Adapun Soekamto, dkk dalam (Nurul 

Wati, 200; 1) mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah ”kerangka yang konseptual yang 

melukiskan  prosedur yang sismatis  dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar dalam mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar.” Hal ini sejalan dengan apa yang di 

kemukakan oleh Steven dan Kauchak bahwa model 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk 

mengajar. 

                  Istilah model pembelajaran mempunyai makna 

yang luas dari strategi,  metode atau prosedur. Model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh metode, strategi dan prosedur ciri ciri tersebut 

ialah; 

1. Rasional teoritik yang di susun oleh para pencipta atau 

pengembangannya. 

2. Landasan pemikiran tentang Apa dan Bagaimana siswa 

belajar (tujuan pembelajaran yang akan di capai). 

3. Tingkah laku belajar yang di perlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai sepenuhnya. 
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B. Model Pembelajaran Discovery Learning  

1. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning 

               Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang di sajikan oleh 

guru. Apabila antara pendekatan strategi, metode, bahkan 

taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan 

yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut model 

pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran merupakan satu kesatuan dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kegiatan 

berlajar     mengajar hendaknya berfokus pada guru tetapi juga 

harus melibatkan siswa. Artinya pembelajaran harus 

memampukan siswa secara maksimal  untuk menggali dan 

mengidentifikasi sehingga mereka dapat menemukan 

pengetahuan dengan sendirinya. Pembelajaran ini disebut 

pembelajaran penemuan (Discovery Learning). 

                    Metode pembelajaran Discovery Learning ( 

penemuan) adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran 

sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang 

sebelumnya belum diketahui itu tidak melalui 

pemberitahuan,sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri 

(Susana, 2019). 

 

2. Jenis dan Bentuk Discovery Learning 

                Terdapat  dua cara dalam pembelajaran penemuan 

(Discovery learning. 

Menurut Suprahatiningrum (dalam Susana,2019), yaitu 
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1. Pembelajaran penemuan bebas (free discovery 

learning) yakni pembelajaran penemuan tanpa 

adanya petunjuk atau arahan. 

2. Pembelajaran penemuan terbimbing (guided 

discovery learning) yakni 

Pembelajaran yang membutuhkan peran guru 

sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajarannya. 

                Dalam kenyataannya, pembelajaran penemuan 

terbimbing lebih banyak  diterapkan         karena dengan 

petunjuk guru siswa akan bekerja lebih terarah dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan namun guru bukanlah 

semacam resep yang harus diikuti tetapi hanya merupakan 

arahan tentang proses kerja yang  diperlukan. Carin (1993) 

memberi petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan 

pembelajaran penemuan terbimbing guided discovery learning 

sebagai berikut: 

1.Menentukan tujuan yang akan di pelajari oleh siswa 

2.Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan 

3 Menentukan lembar pengamatan data untuk siswa 

4.Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. 

5.Menentukan secara cermat,apakah siswa akan bekerja 

secara individu atau secara berkelompok yang terdiri dari 

2-5 siswa 

6.mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan di kerjakan 

oleh siswa 

Untuk mencapai tujuan di atas, Carin (1993) 

menyarankan hal-hal dibawah ini; 
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1.membantu siswa untuk memahami tujuan dan prosedur  

kegiatan yang harus dilakukan. 

2.memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan dan proses 

kegiatanyang akan dilakukan. 

3.menjelaskan kepada siswa tentang tata bekerja yang aman 

4.mengamati semua siswa selama mereka melakukan kegiatan 

5.memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk 

mengembalikan alatdan bahan yang digunakan. 

6.melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis 

kegiatan. 

 

C. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Discovery  

      Learning 

Langkah- langkah  model pembelajaran Discovery 

Learning adalah sebagai berikut; 

1. Simulation (memberi stiy) 

Pada kesempatan ini guru memberikan stimulan, dapat 

berupa bacaan, atau  gambar atau situasi sesuai dengan 

materi pelajaran/ topik/tema yang akan  

dibahas sehingga peserta didik dapat mendapatkan 

pengalaman belajar mengamati situasi atau melihat 

gambar. 

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah) 

Dari tahapan tersebut peserta didik di haruskan 

menemukan permasalahan 

yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik 

diberikan pengalaman 

menarik, mencari informasi dan merumuskan 

mamasalah. 
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3. Data colecting (menyimpulkan data) 

Pada tahap ini peserta didik diberikan pengalaman 

mencari dan mengumpulkan data  atau informasi yang 

dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan 

masalah yang dihadapi. Kegiatan  ini juga akan melatih 

ketelitian, akurasi dan kejujuran serta membiasakan 

peserta didik mencari atau merumuskan berbagai 

alternatf pemecahan masalah, jika satu alternatif 

mengalami kegagalan. 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Discovery learning 

Suherman, dkk (dalam Susana 2019: 8) menyebutkan 

terdapat beberapa kelebihan        atau keunggulan metode 

Discovery Learning yaitu: 

1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir 

dan menggunakan kemampuan untuk menemukan 

hasil. 

2. Siswa memahami benar bahan pelajarannya, sebab 

mengalami sendiri proses mencari sesuatu yang 

diperoleh dengan cara ini akan lebih lama untuk 

diingat. 

3. Menemukan sendiri bila menemukan rasa puas, 

kepuasaan batin ini akan mendorongnya untuk 

melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya 

meningkat. 

4. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan 

metode penemuan akan lebih mampu   

mentransfer pengetahuannya dengan berbagai 

konteks. 
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           Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh 

guru. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik  

pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh 

maka terbentuklah apa yang di sebut model pembelajaran. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran 

merupakan satu kesatuan  dari penerapan suatu pendekatan, 

metode dan teknik pembelajaran. 

          Metode pembelajaran Discovery Learning (penemuan) 

adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran 

sedemikian rupa sehingga untuk memperoleh pengetahuan 

yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui 

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya disesuaikan 

sendiri.(Lily Amir) 
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MODEL PEMBELAJARAN  

STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat empat 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, 

meliputi; menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan menyimak dan berbicara sederhana sudah 

dilakukan sejak sebelum siswa mengenyam pendidikan 

formal di sekolah, dengan demikian siswa tidak terlalu sulit 

untuk mempelajarinya, sedangkan keterampilan membaca 

dan menulis baru diajarkan ketika siswa telah menempuh 

pendidikan formal di sekolah. Oleh karena itu, banyak 

masalah yang muncul dari keterampilan membaca dan 

menulis, terutama dalam kasus membaca. Dalam Standar Isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, KTSP 

2006: 328) dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada 

kompetensi membaca, salah satu kompetensi yang 

dikembangkan adalah kemampuan membandingkan isi dua 

teks dengan membaca sekilas. Dengan demikian, siswa 

harusnya dapat membandingkan isi dua teks dengan 

membaca sekilas. 

Dari beberapa model pembelajaran inovatif yang ada, 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) merupakan model 

pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah 

membandingkan isi dua teks dengan membaca sekilas. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah 

satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 

anggota tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen (Trianto, 

2007: 52). Pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD sebagai solusi didasarkan pada pertimbangan bahwa 

model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan sebagai 

berikut: 1. merupakan model pembelajaran yang sederhana 

dan mudah diadaptasi, 2. siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok belajar yang heterogen, 3. memacu siswa untuk 

saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru, dan 4. 

interaksi antar siswa meningkatkan kemampuan mereka 

dalam menyampaikan pendapat. 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

merupakan pendekatan kooperatif yang paling sederhana. 

mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan 

informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

menggunakan presentasi verbal atau teks 

(Suprihatiningrum, 2013: 202). Kerja sama yang dilakukan 

dalam STAD merupakan kerjasama untuk bertukar jawaban, 

mendiskusikan ketidaksamaan, dan saling membantu satu 

sama lain, mendiskusikan pendekatan-pendekatan untuk 

memecakan masalah, atau mendiskusikan isi materi yang 

mereka pelajari. 

 

B. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Slavin (1995) dalam Fitriani dan Hasnawi 

Haris, Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif 
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adalah siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam 

menyelesaikan tugas kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Jadi setiap anggota kelompok memiliki tanggung 

jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan 

cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau 

inkuiri. Pada pembelajaran kooperatif para siswa dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Dalam hal 

ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa 

yakni mempelajari materi pelajaran dan didiskusikan untuk 

memecahkan masalah (tugas). Depdiknas (2008) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

dengan setting-setting kelompok sebagai wadah siswa bekerja 

sama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial 

dengan teman sebanyanya. Sedangkan Lie dalam (Isjoni, 2007: 

16) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran gotong royong yaitu sistem pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja 

sama dengan siswa lainnya dengan tugas yang terstruktur.  

Adapun tujuan dibentuknya kelompok kooperatif 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat 

terlihat aktif dalam proses berfikir dalam kegiatan belajar 

mengajar, sebagai tambahan, belajar kooperatif menekankan 

pada tujuan dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat 

dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan atau 

penguasaan materi. Johnson & Johson (1994) menyatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif memiliki tujuan yaitu 
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memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi 

akademik dan pemahaman baik secara individu maupun 

kelompok, karena siswa bekerja dalam satu tim, maka dengan 

sendirinya dapat memperbaiki hubungan diantara para siswa 

dari berbagai latar belakang, etnis, dan kemampuan, 

mengembangkan keterampilan proses kelompok dan 

pemecahan masalah.  

Pembelajaran kooperatif juga tidak hanya unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi 

juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berfikir 

kritis, bekerjasama dan membantu teman. Selain itu 

keterlibatan siswa secara aktif pada proses pembelajaran dapat 

memberikan dampak positif terhadap siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. Dari uraian di atas dapat di 

ketahui tentang pengertian pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learnig) adalah proses belajar mengajar yang 

melibatkan penggunaan kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang yang memungkinkan siswa untuk bekerja 

bersama-sama dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru serta dapat memaksimalkan 

pembelajaran (file:///C:/Users/LENOVO/ Downloads/2848-

7172-1-PB.pdf). 

Menurut Trianto (2009: 68) pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 

anggota tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen, yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, 

dan suku. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

file:///C:\Users\LENOVO\Downloads\
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penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan 

penghargaan kelompok. 

 

C. Tokoh, Sejarah dan Perkembangan STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) yang dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John 

Hopkin (Slavin, 1995). STAD merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 

merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan 

oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran 

kooperatif. 

Student  Team  Achievement  Divisions  (STAD)  

adalah  salah  satu  tipe  pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar 

beranggotakan empat orang yang merupakan campuran 

menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja  dalam tim  

untuk memastikan  bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai 

kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak 

boleh saling membantu. 

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD 

merupakan pendekatan Cooperative Learning yang 

menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan 
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informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

mengunakan presentasi Verbal atau teks. 

Menurut Johnson & Johnson dalam (Lie, 2000: 17) 

pembelajaran kooperatif biasa didefinisikan sebagai sistem 

kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Sistem 

pembelajaran gotong royong atau cooperative 

learning merupakan sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara 

berkelompok. Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar 

belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar 

kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat 

kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara 

terbuka dan hubungan yang bersifat interdepedensi efektif di 

antara anggota kelompok (Sugandi, 2002: 14). 

Menurut Anita Lie dalam bukunya “Cooperative 

Learning,” bahwa model pembelajaran ini tidak sekadar 

belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan 

asal-asalan. Menurut Slavin  pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa 

dalam satu kelas dijadikan kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil 

dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok 

sebagai wadah siswa bekerjasama dan memecahkan suatu 

masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, 



 
 

151 
 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari 

sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia 

menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi Pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama di antara siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Menurut Ismail (2003), istilah model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, 

atau prosedur. Suatu model pembelajaran mempunyai empat 

ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode 

tertentu 

 

D. Ciri-ciri dan Karakteristik STAD 

Karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya, 

yakni; 

1. siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi   belajarnya,  

2. kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki   

kemampuan tinggi, sedang dan  rendah,  

3. Bila mungkin anggota kelompokdibagi berdasarkan 

ras, budaya, suku, dan jenis  kelamin yang berbeda. 

Dan  

4. sistem penghargaan yang berorientasi pada kelompok 

daripada individu. 

 

E. Pendekatan Pembelajaran STAD 

Menurut Slavin dalam ( Noornia, 1997: 21) ada lima 

komponen utama dalam pembelajaran kooperatif metode 

STAD, yaitu: 
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1. Penyajian Kelas. Penyajian kelas merupakan penyajian 

materi yang dilakukan guru secara klasikal dengan 

menggunakan presentasi verbal atau teks. Penyajian 

difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. 

Setelah penyajian materi, siswa bekerja pada kelompok 

untuk menuntaskan materi pelajaran melalui tutorial, kuis 

atau diskusi. 

2. Menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok menjadi 

hal yang sangat penting dalam STAD karena di dalam 

kelompok harus tercipta suatu kerja kooperatif antar siswa 

untuk mencapai kemampuan akademik yang diharapkan.  

Fungsi  dibentuknya  kelompok  adalah  untuk  saling  

meyakinkan  bahwa  setiap anggota kelompok dapat 

bekerja sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk 

mempersiapkan semua anggota kelompok dalam 

menghadapi tes individu. Kelompok yang dibentuk 

sebaiknya terdiri dari satu siswa dari kelompok atas, satu 

siswa dari kelompok bawah dan dua siswa dari kelompok 

sedang. Guru perlu mempertimbangkan agar jangan 

sampai terjadi pertentangan antar anggota dalam satu 

kelompok, walaupun ini tidak berarti siswa dapat 

menentukan sendiri teman sekelompoknya. 

3. Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan satu atau 

dua kali penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam 

kelompok. Siswa harus menyadari bahwa usaha dan 

keberhasilan mereka nantinya akan memberikan 

sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan 

kelompok.  
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4. Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi 

agar bekerja keras memperoleh hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Skor peningkatan 

individual dihitung berdasarkan skor dasar dan skor tes. 

Skor dasar dapat diambil dari skor tes yang paling akhir 

dimiliki siswa, nilai pretes yang dilakukan oleh guru 

sebelumnya melaksanakan pembelajaran kooperatif 

metode STAD. 

5. Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan 

penghargaan atas usaha yang telah dilakukan kelompok 

selama belajar. Kelompok dapat diberi sertifikat atau 

bentuk penghargaan lainnya jika dapat mencapai kriteria 

yang telah ditetapkan bersama. Pemberian penghargaan 

ini tergantung dari kreativitas guru. 

 

F. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Model STAD 

Menurut Maidiyah (1998: 7-13) langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif metode STAD adalah sebagai 

berikut:  

1. Persiapan STAD terdiri atas; materi pembelajaran 

kooperatif metode STAD dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara kelompok. Sebelum menyajikan materi 

pembelajaran, dibuat lembar kegiatan (lembar diskusi) yang 

akan dipelajari kelompok kooperatif dan lembar jawaban 

dari lembar kegiatan tersebut.  

2. Menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok 

siswa merupakan bentuk kelompok yang heterogen. Setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa yang terdiri atas siswa 

yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Bila 
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memungkinkan harus diperhitungkan juga latar belakang, ras 

dan sukunya. Guru tidak boleh membiarkan siswa memilih 

kelompoknya sendiri karena akan cenderung memilih teman 

yang disenangi saja. Sebagai pedoman dalam menentukan 

kelompok dapat diikuti petunjuk berikut (Maidiyah, 1998: 7-

8):  

a. Merangking siswa berdasarkan hasil belajar akademiknya 

di dalam kelas. Gunakan informasi apa saja yang dapat 

digunakan untuk melakukan rangking tersebut.  

b. Menentukan jumlah kelompok. Setiap kelompok 

sebaiknya beranggotakan 4-5 siswa. Untuk menentukan 

berapa banyak kelompok yang dibentuk, bagilah 

banyaknya siswa dengan empat. Jika hasil baginya tidak 

bulat, misalnya ada 42 siswa, berarti ada delapan 

kelompok yang beranggotakan empat siswa dan dua 

kelompok yang beranggotakan lima siswa. Dengan 

demikian ada sepuluh kelompok yang akan dibentuk.  

c. Membagi siswa dalam kelompok. Dalam melakukan hal 

ini, seimbangkanlah kelompok- kelompok yang dibentuk 

yang terdiri dari siswa dengan tingkat hasil belajar 

rendah, sedang hingga hasil belajarnya tinggi sesuai 

dengan rangking. Dengan demikian tingkat hasil belajar 

rata- rata semua kelompok dalam kelas kurang lebih 

sama.  

d. Mengisi lembar rangkuman kelompok. Isikan nama-nama 

siswa dalam setiap kelompok pada lembar rangkuman 

kelompok (format perhitungan hasil kelompok untuk 

pembelajaran kooperatif metode STAD). 

3. Menentukan Skor Awal 
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Skor awal siswa dapat diambil melalui Pretest yang 

dilakukan guru sebelum pembelajaran kooperatif metode 

STAD dimulai atau dari skor tes paling akhir yang dimiliki 

oleh siswa. Selain itu, skor awal dapat diambil dari nilai 

rapor siswa pada semester sebelumnya.  

4. Kerja sama kelompok. Sebelum memulai 

pembelajaran kooperatif, sebaiknya diawali dengan latihan-

latihan kerja sama kelompok. Hal ini merupakan kesempatan 

bagi setiap kelompok untuk melakukan hal-hal yang 

menyenangkan dan saling mengenal antar anggota kelompok. 

5. Jadwal Aktivitas. STAD terdiri atas lima kegiatan 

pengajaran yang teratur, yaitu penyampaian materi 

pelajaran oleh guru, kerja kelompok, tes penghargaan 

kelompok dan laporan berkala kelas. 

Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dengan 

presentasi kelas, yang meliputi pendahuluan, pengembangan, 

petunjuk praktis, aktivitas kelompok, dan kuis. Dalam 

presentasi kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Pendahuluan  

a. Guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari 

dan mengapa hal itu penting untuk memunculkan rasa 

ingin tahu siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memberi teka-teki, memunculkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan materi dalam kehidupan sehari-hari, 

dan sebagainya. Guru dapat menyuruh siswa bekerja 

dalam kelompok untuk menentukan konsep atau untuk 

menimbulkan rasa senang pada pembelajaran. 
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2. Pengembangan  

a. Guru menentukan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai 

dari pembelajaran. 

b. Guru menekankan bahwa yang diinginkan adalah 

agar siswa mempelajari dan memahami makna, 

bukan hafalan. 

c.  Guru  memeriksa  pemahaman  siswa  sesering  

mungkin  dengan  memberikan  pertanyaan-

pertanyaan. 

d. Guru menjelaskan mengapa jawabannya benar atau 

salah. 

e. Guru melanjutkan materi jika siswanya memahami 

pokok masalahnya. 

 

3. Praktek terkendali 

a.  Guru  menyuruh  siswa  mengajarkan  soal-soal  

atau  jawaban  pertanyaan-pertanyaan  yang 

diajukan oleh guru. 

b. Guru memanggil siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan atau menyelesaikan soal-

soal yang diajukan oleh guru. Hal ini akan 

menyebabkan siswa mempersiapkan diri untuk 

menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diajukan. 

c. Guru tidak perlu memberikan soal atau pertanyaan 

yang lama penyelesaiannya pada kegiatan ini. 

d. Sebaliknya siswa mengerjakan satu atau dua soal, 

dan kemudian guru memberikan umpan balik. 
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4. Kegiatan Kelompok  

Pada hari pertama kegiatan kelompok STAD, guru 

sebaiknya menjelaskan apa yang dimaksud bekerja 

dalam kelompok, yaitu: 

a. Siswa   mempunyai   tanggung   jawab   untuk   

memastikan   bahwa   teman dalam kelompoknya 

telah mempelajari materi dalam lembar kegiatan yang 

diberikan oleh guru. 

b. Tidak  seorang  pun  siswa  selesai  belajar  sebelum  

semua  anggota  kelompok  menguasai pelajaran. 

c. Mintalah bantuan kepada teman satu kelompok 

apabila seorang anggota kelompok mengalami 

kesulitan dalam memahami materi sebelum meminta 

bantuan kepada guru. 

d. Dalam satu harus saling berbicara opan.kelompok  

2. Guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan 

peraturan- peraturan lain sesuai kesepakatan bersama. 

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan guru adalah: 

a. Guru meminta siswa berkelompok dengan teman 

sekelompoknya. 

b. Guru memberikan lembar kegiatan (lembar diskusi) 

beserta lembar jawabannya. 

c. Guru  menyarankan siswa agar  bekerja secara  

berpasangan atau  dengan  seluruh  anggota 

kelompok tergantung pada tujuan yang dipelajarinya. 

Jika mereka mengerjakan soal-soal maka setiap siswa 

harus mengerjakan sendiri dan selanjutnya 

mencocokkan jawabannya dengan teman 

sekelompoknya.     Jika      ada      seorang      teman      
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yang      belum      memahami, teman sekelompoknya  

bertanggung  jawab untuk menjelaskan. 

d. Tekankanlah  bahwa  lembar  kegiatan  (lembar  

diskusi)  untuk  diisi dan  dipelajari.  Dengan 

demikian setiap siswa mempunyai lembar jawaban 

untuk diperiksa oleh teman sekelompoknya. 

3. Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok 

selama siswa bekerja dalam kelompok. Sesekali guru 

mendekati kelompok untuk mendengarkan bagaimana 

anggota kelompok berdiskusi. 

 

  5. Kuis atau Tes 

Setelah  siswa  bekerja  dalam  kelompok  selama  

kurang  lebih  dua  kali  penyajian,  guru memberikan kuis 

atau tes individual. Setiap siswa menerima satu lembar 

kuis. Waktu yang disediakan guru untuk kuis adalah 

setengah sampai satu jam  pelajaran. Hasil dari kuis 

itu kemudian diberi skor dan akan disumbangkan sebagai 

skor kelompok. 

 

6. Penghargaan Kelompok 

a. Menghitung skor individu dan kelompok 

b. Setelah diadakan kuis, guru menghitung skor 

perkembangan individu dan skor kelompok 

berdasarkan rentang skor yang diperoleh setiap 

individu. Skor perkembangan ditentukan berdasarkan 

skor awal siswa. 

c. Menghargai hasil belajar kelompok 
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d. Setelah guru menghitung skor perkembangan 

individu dan skor kelompok, guru mengumumkan 

kelompok yang memperoleh poin peningkatan 

tertinggi. Setelah itu guru memberi penghargaan 

kepada kelompok tersebut yang berupa sertifikat atau 

berupa pujian. Untuk pemberian penghargaan ini 

tergantung dari kreativitas guru. 

 

 7. Mengembalikan kumpulan kuis yang pertama 

     Guru mengembalikan kumpulan kuis pertama kepada siswa. 

 

 

G. Kelebihan  dan Kelemahan Pembelajaran Tipe STAD 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, begitu juga dengan Cooperative Learning. 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997:21) Cooperative 

Learning mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan  

a. Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes 

yang dibuat guru maupun tes baku. 

b. Rasa  percaya  diri  siswa  meningkat,  siswa  

merasa  lebih  terkontrol  untuk  keberhasilan 

akademisnya. 

c. Strategi kooperatif memberikan perkembangkan 

yang berkesan pada hubungan interpersonal di 

antara anggota kelompok yang berbeda etnis. 



 
 

160 
 

Keuntungan jangka panjang yang dapat dipetik dari 

pembelajaran kooperatif menurut Nurhadi (2004:115-116) 

adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai 

sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan 

pandangan-pandangan. 

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian. 

d. Memungkinkan terbentuk dan 

berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen.  

e. Menghilangkan sifat mementingkan 

diri sendiri dan egois. 

f. Membangun persahabatan yang dapat berkelanjutan 

hingga masa dewasa. 

g. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk 

memelihara hubungan saling membutuhkan dapat 

diajarkan dapat dipraktekkan. 

h. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama 

manusia. 

i. Meningkatkan kemampuan memandang 

masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif. 

j. Meningkatkan kesediaan menggunakan 

ide orang lain yang dirasakan lebih baik. 

k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa 

memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, 

normal ataucacat, etnis, kelas sosial, agama, dan 

orientasi tugas. 
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Sedangkan keuntungan model pembelajaran 

kooperatif metode STAD untuk jangka pendek menurut 

Soewarso (1998: 22) sebagai berikut : 

a. Model pembelajaran kooperatif membantu siswa 

mempelajari isi materi pelajaran yang sedang 

dibahas. 

b. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari 

kemungkinan siswa mendapat nilai rendah, karena 

dalam tes lisan siswa dibantu oleh anggota 

kelompoknya. 

c.  Pembelajaran  kooperatif  menjadikan  siswa  

mampu  belajar  berdebat,  belajar  mendengarkan 

pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang 

bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. 

d. Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian 

belajar siswa yang tinggi menambah harga diri 

siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman 

sebaya. 

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan 

memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai 

hasil yang lebih tinggi. 

f. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk 

menambah ilmu pengetahuan. 

g.  Pembentukan  kelompok-kelompok kecil  

memudahkan  guru  untuk  memonitor  siswa  dalam 

belajar bekerja sama. 
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6. Kekurangan: 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997: 21) 

Cooperative L earning mempunyai kekurangan sebagai 

berikut: 

a. apabila  guru  terlena  tidak  mengingatkan  siswa  

agar  selalu  menggunakan  keterampilan-

keterampilan kooperatif dalam kelompok maka 

dinamika kelompok akan tampak macet, 

b. apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu 

kurang dari empat, misalnya tiga, maka seorang 

anggota akan cenderung menarik diri dan kurang 

aktif saat berdiskusi dan apabila kelompok lebih dari 

lima maka kemungkinan ada yang tidak 

mendapatkan tugas sehingga hanya membonceng 

dalam penyelesaian tugas, dan 

c. apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi 

konflik-konflik yang timbul secara konstruktif, maka 

kerja kelompok akan kurang efektif. 

Selain itu, kelemahan-kelemahan lain yang mungkin 

terjadi menurut Soewarso (1998: 23) adalah bahwa 

pembelajaran kooperatif bukanlah obat yang paling mujarab 

untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok 

kecil, adanya suatu ketergantungan, menyebabkan siswa yang 

lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. Dan juga 

pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama 

sehingga target mencapai kurikulum tidak dapat dipenuhi, 

tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat, serta 

penilaian terhadap individu dan kelompok dan pemberian 

hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. 
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Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  uraian  di  atas  

bahwa  untuk  mengatasi  kelemahan- kelemahan dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif metode STAD, 

sebaiknya dalam satu anggota kelompok ditugaskan untuk 

membaca bagian yang berlainan, sehingga mereka dapat 

berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya, pengajar 

mengevaluasi mereka mengenai seluruh bagian materi. 

Dengan cara inilah maka setiap anggota merasa bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan tugasnya agar berhasil mencapai 

tujuan dengan baik. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran STAD 

Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam 

pembelajaran kooperatif (Arends, 1997: 113). Pembelajaran 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

motivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti siswa dengan 

penyajian informal, sering dalam teks bukan verbal. 

Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. 

Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja sama 

menyelesaikan tugas mereka. Fase terakhir dari pembelajaran 

kooperatif yaitu penyajian hasil akhir kerja kelompok, dan 

mengetes apa yang mereka pelajari, serta memberi 

penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun 

individu. Keenam fase pembelajaran kooperatif secara 

umum dirangkum pada Tabel 1 berikut ini. 
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Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

 

FASE KEGIATAN GURU 

1.      Menyampaikan tujuan 

dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi 

2.      Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3.      Mengorganiasikan 

siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada 

siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

4.      Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing 

kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

5.      Evaluasi Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-

masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

belajarnya. 

6.      Memberikan 

penghargaan 

Guru memberikan cara-cara 

untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompoknya. 
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Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya guru 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai 

dengan karekteristik materi dan siswa, seperti halnya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Model pembelajaran ini sangat sederhana dan mudah 

diadaptasi. Guru hendaknya lebih peka terhadap siswa yang 

memiliki kemampuan sosial yang rendah dan membimbingnya 

untuk bersosialisasi dengan  orang  lain  agar  kelak  dalam  

kehidupan  bermasyarakat siswa  tidak  kesulitan  untuk 

bersosialisasi dengan orang lain. Bagi  sekolah akan maju dan 

berkembang secara maksimal jika memiliki keterbukaan 

terhadap pengembangan pembelajaran. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

PICTURE AND PICTURE 

 

 

 
 

 

A. Latar Belakang 

 Pembelajaran merupakan usaha sadar dan di sengaja 

oleh guru untuk membuat siswa belajar secara aktif dalam 

mengembangkan kreativitas berpikirnya. Tujuan pokok 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran adalah membelajarkan 

siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap bagi diri sendiri. Siswa diharapkan 

termotivasi dan senang melakukan kegiatan belajar yang 

menarik dan bermakna. Hal ini berarti model pembelajaran 

sangat penting dalam kaitannya dengan keberhasilan belajar. 

 Model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, lingkungan dan sistem pengelolaannya, sehingga 

model pembelajaran mempunyai 
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makna yang lebih luas dari pada pendekatan, strategi, metode 

atau prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran 

yang termasuk di dalamnya buku buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. Dengan demikian model 

pembelajaran adalah pedoman yang digunakan dalam 

merencanakan pembelajaran dengan sistematis untuk mencapai 

tujuan belajar yang akan dilaksanakan oleh guru. 

 Salah satu model yang saat ini populer dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran picture and picture 

yang merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok 

kelompok. 

 Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang 

saling asah, silih asih, dan silih asuh. Model pembelajaran 

picture and picture adalah suatu proses belajar mengajar 

dengan menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan 

menjadi sebuah urutan yang logis. 

 Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, 

dan menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu 

menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran. Inovatif setiap pembelajaran harus memberikan 

sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik minat peserta 

didik, dan kreatif, setiap pembelajarannya harus menimbulkan 

minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau 

dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan 
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3metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri 

yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

 Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai 

media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini 

menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Sehingga 

sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar 

yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam 

bentuk carta ukuran besar. jika di sekolah sudah menggunakan 

ICT bisa juga menggunakan Power Point atau software lainnya 

yang mendukung. 

 Model pembelajaran picture and pictureini dapat 

digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya dengan 

kemasan dan kreatifitas guru. Sejak dipopulerkan sekitar tahun 

2002, model pembelajaran ini mulai menyebar pada kalangan 

guru di Indonesia. Dengan menggunakan model pembelajaran 

tertentu maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama 

ini hanya guru sebagai aktor di depan kelas, dan seolah-olah 

guru-lah sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

B. Pengertian Model Pembelajaran Picture and Picture 

Sebelum memaparkan tentang model pembelajaran 

picture and picture, maka akan di bahas pengertian model, 

strategi, metode, pendekatan, teknik dan taktik pembelajaran 

secara singkat. Menurut Istarani model pembelajaran adalah 

seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala 

aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang 

digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

belajar mengajar. Sedangkan Mohammad Ali menyatakan 
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bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

mengarahkan pembelajaran di kelas atau di luar kelas yang 

sesuai dengan karakteristik perkembangan dan karakteristik 

belajar siswa. 

  Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, 

dengan kata lain strategi pembelajaran merupakan suatu set 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk mengetahui hasil belajar pada siswa. 

Metode secara harfiah adalah cara atau prosedur yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, kata mengajar 

sendiri berarti memberi pelajaran. Metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran digunakan 

beberapa metode. Dengan kata lain metode adalah cara yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. 

 Pendekatan adalah istilah lain yang memiliki kemiripan 

dengan strategi pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan 

sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. Oleh karena itu ada dua pendekatan dalam 

pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang 

berpusat pada guru menurunkan stategi pembelajaran langsung 

(direct instruction) pembelajaran deduktif atau pembelajaran 

ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran 

discovery dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif. 
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 Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari 

metode pengajaran. teknik adalah cara yang dilakukan 

seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. 

Untuk itu Rostiyah NK mengatakan teknik adalah suatu 

pengetahuan tentang cara cara mengajar yang digunakan oleh 

suatu instruktur. Sedangkan taktik adalah gaya seseorang 

dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. 

Misalnya walaupun dua orang guru sama-sama menggunakan 

metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah 

pasti mereka akan melakukannya secara berbeda-beda. 

 Model pembelajaran picture and picture adalah suatu 

model belajar yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Model 

pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama 

dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses 

pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan 

ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta 

dalam ukuran besar. 

 Menurut Supriono, 2009 bahwa pembelajaran 

kooperatif picture and picture adalah 

salah satu model pembelajaran aktif yang menggunakan 

gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang 

sistematis, seperti menyusun gambar secara berurutan, 

menunjukkan gambar, memberi keterangan gambar dan 

menjelaskan gambar. picture and picture ini berbeda dengan 

media gambar dimana picture and pictur berupa gambar yang 

belum disusun secara berurutan dan yang menggunakannya 

adalah siswa, sedangkan media gambar berupa gambar utuh 
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yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya penyusunan gambar guru dapat mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami konsep materi dan 

melatih berpikir logis dan sistematis, dapat melihat 

kemampuan siswa dalam menyusun gambar secara berurutan, 

menunjukkan gambar, memberi keterangan dan menjelaskan 

gambar, Sehingga siswa dapat menemukan konsep materi 

sendiri dengan membaca gambar. Adanya gambar gambar 

yang berkaitan dengan materi belajar siswa lebih aktif dan 

tercapainya tujuan akhir dari proses pembelajaran yaitu hasil 

belajar meningkat meningkat. 

 

C. Sejarah dan Perkembangan Model Pembelajaran  

     Picture And Picture 

 Model pembelajaran picture and picture merupakan 

salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran picture and picture ini dapat 

digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya dengan 

kemasan dan kreatifitas guru. Sejak di populerkan sekitar 

tahun 2002, model pembelajaran ini mulai menyebar di 

kalangan guru di Indonesia. Dengan menggunakan model 

pembelajaran tertentu, maka pembelajaran menjadi 

menyenangkan. Selama ini hanya guru sebagai aktor di depan 

kelas, dan seolah-olah gurulah sebagai satu-satunya sumber 

belajar. 

 Model pembelajaran picture and picture merupakan 

sebuah model dimana guru menggunakan alat bantu atau 

media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau 

memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan 
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alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu 

mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi 

yang menyenangkan. Sehingga apapun pesan yang 

disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap 

dalam hati, serta dapat diingat kembali. 

 Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, 

dan Menyenangkan. Inovatif setiap pembelajaran harus 

memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik 

minat peserta didik. Dan Kreatif, setiap pembelajarnya harus 

menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan 

sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan 

menggunakan metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh 

siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

 

D. Tokoh-Tokoh Penggagas Model Pembelajaran Picture  

     And Picture 

 Menurut Agus Suprijono (2009:110) Model 

pembelajaran Picture and Picture adalah metode belajar yang 

menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi 

urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, 

Kreatif, dan Menyenangkan. Ngalimun (2016) menegaskan 

bahwa model picture and picture adalah sajian informasi 

kompetensi, sajian materi, menunjukkan gambar-gambar 

kegiatan yang berkaitan dengan materi, dan mengurutkan 

gambar secara logis. 

 Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Shoimin (2014), model picture and picture adalah suatu model 

belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau 

diurutkan gambar yang saling berhubungan. Model 
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pembelajaran ini mengandalkan gambar yang menjadi faktor 

utama dalam proses pembelajaran. Lain halnya dengan Hamid 

(2011), yang menyatakan bahwa picture and picture 

merupakan sebuah strategi untuk membantu guru yang 

menggunakan media gambar untuk menerangkan sebuah 

materi yang akan diajarkan dan menanamkan pesan yang ada 

dalam materi tersebut. 

 Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat di 

simpulkan bahwa model pembelajaran picture and picture 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar 

sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar 

menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga 

guru harus menyiapkan gambar dalam berbagai bentuk, baik 

bentuk kartu maupun bentuk cetakan gambar yang berukuran 

besar, kemudian siswa diminta untuk mengurutkan gambar 

menjadi urutan yang logis. 

 

E. Ciri- Ciri Metode Pembelajaran Picture And Picture 

 Model pembelajaran kooperatif picture and picture 

memiliki beberapa ciri-ciri yaitu : 

 

1. Aktif 

 Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

picture and picture siswa atau peserta didik akan menjadi lebih 

aktif, hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran ini guru 

menggunakan media gambar dalam memberikan pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi lebih 

aktif dan meningkatkan rasa ingin taunya menjadi lebih besar. 

Selain itu dalam pelaksanaan 
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metode ini seorang siswa juga dianjurkan untuk bisa 

merancang atau menggabungkan gambar 

sebagai media pembelajaran yang digunakan, dengan demikian 

siswa tidak hanya mendengarkan 

guru tetapi juga mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif. 

 

2. Inovatif 

 Dalam model pembelajaran picture and picture seorang 

siswa dan guru sebagai pengajar akan menjadi lebih aktif, hal 

ini dikarenakan menggunakan suatu pembaharuan dalam 

proses 

pembelajaran, tidak semata hanya guru menerangkan dan 

siswa yang mencatat. 

 

3. Kreatif 

 Dalam hal ini selama proses pembelajaran dengan 

model picture and picture selain 

guru, siswa juga akan ikut menjadi lebih kreatif. Karena dalam 

kegiatan ini terjadi interaksi 

langsung antar siswa, ketika seorang guru memberikan 

gambar, mengacaknya, dan siswa 

diharapkan untuk bisa menyusunnya kembali. Dalam kegiatan 

tersebut siswa diharapkan untuk bisa lebih kreatif dalam 

mengatasi rasa bosannya. Guru sebagai pengajar juga di tuntut 

untuk bisa lebih kreatif, seorang guru diharapkan mampu 

menyajikan sebuah gambar-gambar atau slide yang bisa 

membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan proses 

pembelajaran. 
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4. Menyenangkan 

 Pada awalnya mungkin bagi beberapa guru model ini di 

anggap akan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas karena 

terlalu banyak aktifitas siswanya. Namun bagi siswa apabila 

guru menerapkan model ini dalam pembelajarannya mereka 

akan lebih tertarik dan merasa senang selama proses belajar 

berlangsung. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran 

picture and picture bisa juga di sebut sebagai model belajar 

sambil bermain, sehingga siswa tidakmerasa bosan ketika 

proses belajar mengajar berlangsung. 

 

F. Pendekatan Pembelajaran Model Picture and Picture 

 Selain prosedur pelaksanaan ada beberapa prosedur 

dalam membuat model pembelajaran 

picture and picture , antara lain : 

 1. Strategi perumusan sasaran proses belajar mengajar 

(PBM), yang berkaitan dengan  strategi yang akan 

digunakan oleh pengajar dalam menentukan pola ajar 

untuk mencapai  sasaran PBM. 

 2. Strategi perencanaan proses belajar mengajar, 

berkaitan dengan langkah-langkah  pelaksanaan 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini 

termasuk  perencanaan tentang media ajar yang 

akan digunakan. 

 3. Strategi pelaksanaan proses balajar mengajar, 

berhubungan dengan pendekatan system pengajaran yang 

benar-benar sesuai dengan pokok bahasan materi ajar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran picture and  picture pada dasarnya 
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merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

menjawab  persoalan bagaimana belajar itu bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan  realita yang ada 

serta lebih melibatkan siswa aktif belajar, baik secara mental, 

intelektual,  fisikl, maupun sosial. 

 Model pembelajaran picture and picture yang 

merupakan media gambar. Gambar yang baik digunakan 

dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat yang harus 

dipenuhi. 

 

 1. Harus otentik 

 Gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan 

situasi seperti melihat benda  sebenarnya. 

 2. Sederhana 

 Komposisi hendaknya cukup jelas dalam 

menunjukkkan poin-poin pokok yang terdapat pada 

gambar. 

 3. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus 

dari sudut seni. 

 

G. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran 

Picture And Picture 

 Dalam setiap model pembelajaran tentu ada kelebihan 

dan kekurangannya, menurut Istarani (2011:8) kelebihan dan 

kekurangan model pembelajaran picture and picture adalah : 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Picture And Picture : 
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1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal 

pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus 

dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru 

menunjukkan gambar –gambar mengenai materi yang 

dipelajari. 

3. Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa 

karena siswa ditugaskan guru  untuk menganalisa 

gambar yang ada. 

4. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, sebab 

guru menanyakan alasan siswa ketika mengurutkan 

gambar yang ditugaskan. 

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat 

mengamati langsung gambar yang  telah dipersiapkan 

oleh guru. 

b. Kekurangan Model Pembelajaran Picture And Picture : 

 1. Memakan banyak waktu 

 2. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 

 3. Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama 

dengan yang lain 

 4. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan 

berkulitas serta sesuai dengan  materi pelajaran. 

 5. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan 

daya nalar atau kompetensi  siswa yang dimiliki. baik 

guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan 

 gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu 

materi pelajaran. 

 6. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau 

mengadakan gambar gambar  yang diinginkan. 
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 Sudjana dan Rivai (2002) mengungkapkan beberapa 

kelebihan pembelajaran dengan 

mengunakan media gambar sebagai berikut: 

a. Konkrit, lebih realistis dan menunjukkan pokok masalah 

atau pesan yangakan dikomunikasikan bila 

dibandingkan media verbal. 

b. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

c. Dapat mengatasi keterbatasan indera 

d. Dapat memperjelas suatu masalah yang kompleks 

e. Murah harganya dan mudah diperoleh. 

 Beberapa kelemahan dari penggunaan media gambar 

sebagi berikut: 

a. Tafsiran orang yang melihat gambar akan berbeda akan 

terjadi ketidak samaan dalam penafsiran gambar, 

b. Gambar hanya menampilkan persepsi indera mata, 

c. Gambar hanya disajikan dalam ukuran kecil 

mengakibatkan kurang efektif untuk proses pengajaran 

 Jenis jenis media gambar menurut menurut Riyanto 

(1990) dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Foto dokumentasi; menyangkut dokumen yang 

berhubungan dengan nilai sejarah. 

b. Foto aktual; gambar atau problem aktual ini 

menggambarkan kejadian kejadian atau problem aktual. 

c. Gambar atau foto reklame; gambar ini bertujuan untuk 

mempengaruhi manusia dengantujuan komersial. Gambar 

ini terdapat dalam surat kabar, majalah-majalah, buku-

buku, poster-poster. Gambar ini dapatdigunakan sebagai 
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media pendidikan dalam pelajaran ekonomi, pengetahuan 

sosial,bahasa dan lain-lain. 

d. Gambar atau foto simbolik; jenis ini terutama dalam 

bentuk simbol yang mengungkapkan pesan tertentu, 

misalnya gambar ular yang sedang makan kelinci 

merupakan simbol yang mengungkapkan suatu kehidupan 

manusia yang mendalam. 

 

H. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Pembelajaran    

     Picture And Picture 

 Sesuai dengan namanya, tipe ini menggunakan media 

gambar dalam proses pembelajaran 

yaitu dengan cara memasang/mengurutkan gambar-gambar 

menjadi urutan yang logis. Melalui 

cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis 

sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna. Langkah-langkah dalam Model Pembelajaran 

Picture and Picture adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

yang ingin dicapai. Di langkah ini guru diharapkan untuk 

menyampaikan apakah yang menjadi Kompetensi Dasar 

mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka 

siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus 

dikuasainya. Disamping itu guru juga harus menyampaikan 

indicator-indikator ketercapaian KD, sehingga sampai dimana 

KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 



 
 

183 
 

2. Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat 

penting, dari sini guru memberikan momentum permulaan 

pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi 

yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. 

Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian 

materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh 

tentang materi yang dipelajari. 

 

3. Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan 

(berkaitan dengan materi). Dalam proses penyajian materi, 

guru mengajar siswa ikut terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang 

ditunjukan oleh guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau 

gambar kita akan menghemat energy kita dan siswa akan lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam 

perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat 

memodifikasikan gambar atau mengganti gambar dengan 

video atau demontrasi yang kegiatan tertentu. 

 

4. Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan 

atau memasangkan gambar gambar yang ada. Di langkah ini 

guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. 

Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa 

memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. 

Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk 

diurutkan, dibuat, atau di modifikasi. 
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5. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. Setelah itu ajaklah siswa 

menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan KD 

dengan indicator yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-

banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk membantu 

sehingga proses diskusi dalam PBM semakin menarik. 

 

6. Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan 

menanamkan Konsep materi 

yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam 

proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus 

memberikan penekanan penekanan paa hal ini dicapai dengan 

meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan atau 13 

bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal 

tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang 

telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah. 

 

7. Siswa diajak untuk menyimpulkan/merangkum materi yang 

baru saja diterimanya. Kesimpulan dan rangkuman dilakukan 

bersama dengan siswa. Guru membantu dalam proses 

pembuatan kesimpulan dan rangkuman. Apabila siswa belum 

mengerti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam 

pengamatan gambar tersebut guru memberikan penguatan 

kembali tentang gambar tersebut. 

 

 Model pembelajaran picture and picture merupakan 

salah satu jenis pembelajaran kooperatif. Pembelajaran picture 

and picture merupakan suatu model pembelajaran yang 
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mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Model 

pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar 

yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan 

menjadi urutan logis. 

 Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, 

dan menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu 

menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran. Inovatif setiap pembelajaran harus memberikan 

sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik minat peserta 

didik. Dan kreatif, setiap pembelajarnya harus menimbulkan 

minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau 

dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan 

metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri 

yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

 Model pembelajaran picture and picture ini berbeda 

dengan pembelajaran menggunakan 

media gambar dimana picture and picture berupa gambar yang 

belum di susun secara berurutan 

dan yang menggunakannya adalah siswa, sedangkan media 

gambar berupa gambar utuh yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya penyusunan gambar guru dapat 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep 

materi dan melatih berfikir logis dan 

sistematis. 
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METODE PEMBELAJARAN EXAMPLES  

NON EXAMPLES 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada prinsipnya, guru sekolah dasar (SD) adalah guru 

kelas, bukan guru mata pelajaran. Guru SD juga harus 

membagi perhatian pada pembelajaran yang lain. Hal ini 

membuat perhatian guru menjadi terpecah-pecah, tidak bisa 

fokus pada satu bidang. Guru SD tidak membuat rencana 

pembelajaran untuk satu mata pelajaran melainkan membuat 

rencana harian untuk semua mata pelajaran dalam satu hari. 

Pendekatan mengajar dirancang khusus untuk menunjang 

proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif (pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-

kata, seperti tekanan) dan pengetahuan prosedural 

(pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh 

rumus tekanan tersebut yang terstruktur dengan baik). 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, guru sering 

dihadapkan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar sehingga capaian hasil pembelajaran masih rendah. 

Masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari diri siswa. Masih banyak 

siswa yang beranggapan bahwa beberapa materi bahkan 

beberapa mata pelajaran merupakan pembelajaran yang sulit, 

sehingga siswa kurang berminat. Kesulitan ini disebabkan 

siswa kurang memahami tentang manfaat yang diperoleh 
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setelah siswa mempelajari materi tersebut. Faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar siswa, yaitu faktor 

guru. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru masih 

bersifat teoretis atau hanya menerangkan teorinya saja. 

Seharusnya guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa lebih berminat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Di samping itu, metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran selalu 

menggunakan metode konvensional, dalam hal ini metode 

ceramah dan tanya jawab. Hal ini pula yang menyebabkan 

pembelajaran semakin tidak menyenangkan bagi siswa yang 

tentu saja mengurangi motivasi dan keseriusan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran. Sebagai akibatnya adalah hasil 

pembelajaran yang diterima siswa menjadi tidak sesuai dengan 

harapan. 

Seorang guru harus memiliki kecerdasan dalam 

memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Salah 

satu metode yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan 

kualitas dan hasil belajar dengan melalui metode examples non 

examples yaitu pembelajaran dengan melihat gambar dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran 

semakin menarik dan tidak membuat siswa merasa bosan. 

Peserta didik harus disiapkan sejak awal untuk mampu 

bersosialisasi dengan lingkungannya sehingga berbagai jenis 

model pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik. 

Model-model pembelajaran sosial merupakan pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan di kelas dengan 

melibatkan peserta didik secara penuh (student center) 
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sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dalam menuju 

kedewasaan, dapat melatih kemandirian, dan dapat belajar dari 

lingkungan kehidupannya. 

Dalam pemahaman siswa sekolah dasar, sering kali 

siswa lupa setelah pelaksanaan pelajaran dikarenakan guru 

dalam aksinya menyampaikan suatu materi pembelajaran 

jarang sekali menggunakan contoh-contoh yang diambil dari 

kasus atau gambar. Sehubungan dengan hal tersebut perlulah 

kiranya seorang guru untuk dapat menerapkan suatu model 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dan kreativitas 

dalam pembelajaran. 

 

B. Model Pembelajaran Examples Non Examples 

1. Pengertian 

Model pembelajaran ialah suatu pola yang 

digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi 

dan memberi petunjuk kepada guru di kelas (Suprijono, 

2009: 46). Menurut Akhmad Sudrajat (2008: 2) model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Joyce dalam Trianto 

(2009: 22) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

Model Examples Non Examples merupakan salah 

satu pendekatan Group investigation dalam pembelajaran 
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kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan meningkatkan perolehan hasil 

akademik. Tipe pembelajaran ini dimaksudkan sebagai 

alternatif terhadap model pembelajaran kelas tradisional 

dan menghendaki siswa saling membantu dalam kelompok 

kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif 

daripada individu (Hamdani, 2011 : 3). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah bentuk 

pembelajaran yang disajikan oleh para perancang 

pembelajaran dan para pengajar yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk 

mencapai tujuan belajar. Arends dalam Trianto (2009: 25) 

menyeleksi enam model pengajaran yang sering dan 

praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, 

pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran 

kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah dan diskusi 

kelas. Dari enam model pembelajaran di atas, model 

pembelajaran yang menekankan pendekatan pembelajaran 

yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan belajar ialah pembelajaran 

kooperatif. 

Metode examples non examples adalah salah satu 

metode pembelajran aktif. Suprijono (2009: 111) 

mengungkapkan bahwa hakikatnya metode pembelajaran 

aktif untuk mengarahkan potensi peserta didik terhadap 

materi yang dipelajarinya. Pembelajaran aktif merupakan 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk 
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belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan 

aktif, berarti mereka yang mendominasi aktifitas 

pembelajaran, sehingga bukan hanya guru yang aktif dalam 

pembelajaran. 

Model Example non Example adalah strategi 

pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung 

dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Ahli lain 

mengatakan bahwa, model 

pembelajaran examples non examples adalah model 

pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh melalui 

kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. 

Melalui model pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 

memilih dan menyesuaikan contoh-contoh yang ada 

melalui gambar tersebut sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik (Hamzah B. Uno, 

2012 : 117). 

Model pembelajaran examples non examples 

merupakan pendekatan proses pembelajaran bisa 

menggunakan video tentang kasus-kasus yang pernah 

terjadi atau gambar-gambar yang tentunya relevan dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran melalui indikator-indikator yang akan digali. 

Sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif dan 

bermakna dalam pembelajaran  melalui audio visualnya 

menganalisa muatan-muatan indikator yang terkandung 

dalam kompetensi dasar akan dicapai (Buehl dalam 
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Apariani, dkk, 2010: 20). Examples non 

examples merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan 

menggunakan dua hal yang terdiri dari examples dan non 

examples dari suatu definisi konsep yang ada dan meminta 

siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan 

konsep yang ada. Examples memberi gambaran akan 

sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang 

sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan 

gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu 

materi yang sedang dibahas. 

Examples non examples merupakan model 

pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, diagram, 

atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, sajian 

gambar ditempel atau memakai LCD/OHP, dengan 

petunjuk guru siswa mencermati sajian, diskusi kelompok 

tentang sajian gambar tadi, presentasi hasil kelompok, 

bimbingan penyimpulan, evaluasi, dan refleksi (Roestiyah, 

2001: 73). Sementara itu, Slavin dalam Djamarah, (2006: 

1)  menjelaskan bahwa Examples Non Examples adalah 

model pembelajaran yang menggunakan contoh. Contoh-

contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang 

relevan dengan kompetensi dasar. 

Lingkungan fisik dalam kelas dapat mendukung 

atau menghambat kegiatan belajar aktif sehingga 

perlengkapan kelas perlu disusun ulang untuk menciptakan 

formasi tertentu yang sesuai dengan kondisi belajar siswa. 

Dengan demikian, siswa tidak merasa bosan dalam 
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mengikuti pembelajaran. Pembelajaran aktif juga dapat 

dilakukan di luar kelas. Aktifitas siswa dalam belajar di 

kelas akan terlaksana dengan baik apabila terjadi interaksi 

antarwarga kelas, yaitu bisa antara guru dan siswa, bisa 

juga antara siswa dengan siswa. 

Hubungan timbal balik antarwarga kelas yang 

harmonis dapat merangsang terwujudnya masyarakat kelas 

yang gemar belajar, sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

pembelajaran. Dengan demikian, upaya mengaktifkan 

siswa belajar dapat dilakukan dengan mengupayakan 

timbulnya interaksi yang harmonis antarwarga di dalam 

kelas. Interaksi ini akan terjadi bila setiap warga kelas 

melihat dan merasakan bahwa kegiatan belajar tersebut 

sebagai sarana memenuhi kebutuhannya. Hal-hal yang 

dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran aktif, 

antara lain sebagai berikut; 

a. guru hendaknya selalu berpenampilan menarik dan 

penuh wibawa, 

b. memanfaatkan pertemuan pertama dengan siswa untuk 

perkenalan antar warga kelas, 

c. tunjukkan cara-cara belajar yang baik, 

d. buatlah kesepakatan (kontrak) terkait aturan-aturan 

yang harus dipatuhi oleh siswa selama pembelajaran, 

e. guru menyiapkan semua peralatan yang akan 

digunakan di dalam ruang kelas sebelum memulai 

pembelajaran, 

f. guru memulailah proses belajar mengajar dengan 

materi yang ringan tetapi menantang yang dapat 

merangsang siswa turut aktif berpikir, kemudian 
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masuk pada materi yang akan kita ajarkan dengan 

senantiasa melibatkan siswa dalam proses belajar 

mengajar, 

g. memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa 

untuk bicara dan jangan mengintrupsi pembicaraan 

siswa, 

h. apabila seorang siswa mengemukakan pendapat, 

jadilah pendengar yang baik   dan selanjutnya 

berikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

memahaminya dan memberikan komentarnya, 

i. memahami dan menghormati pendapat setiap siswa, 

bila perlu melancarkan kritik, gunakan bahasa yang 

mengayomi, dan bila kritik bersifat pribadi 

seyogyanya  dilakukan di ruang khusus, 

j. sekali waktu berilah kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan saran atau kritik guna perbaikan proses 

pembelajaran, 

k. guru menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan 

siswa di luar kelas (Wagiran dan Doyin, 2005). 

Model examples non examples yang merupakan 

metode pembelajaran aktif. Model ini menuntut siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran harus 

menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga peserta 

didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan. Belajar memang merupakan proses aktif dari 

siswa dalam membangun pengetahuannya, bukan proses 

pasif yang hanya mendengarkan ceramah dari guru tentang 
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pengetahuan. Pembelajaran aktif adalah proses belajar 

yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik. 

C. Kerangka Konsep  

Model example non example penting dilakukan 

karena suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang 

diketahui secara primer hanya dari segi definisinya 

daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian 

siswa terhadap example non example diharapkan akan 

dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang 

lebih dalam mengenai materi yang ada. 

Example non Example dianggap perlu dilakukan 

karena suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang 

diketahui secara primer hanya dari segi definisinya 

daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian 

siswa terhadap example non example diharapkan akan 

dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang 

lebih dalam mengenai materi yang ada. 

Guru menyiapkan pengalaman dengan contoh dan 

non-contoh akan membantu siswa untuk membangun 

makna yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah konsep 

penting. Joyce and Weil telah memberikan kerangka 

konsep terkait strategi tindakan, yang menggunakan 

metode Example non example, sebagai berikut; 

a. menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan 

noncontoh yang menjelaskan beberapa dari sebagian 

besar karakter atau atribut dari konsep baru. 

Menyajikan itu dalam satu waktu dan meminta siswa 

untuk memikirkan perbedaan apa yang terdapat pada 
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dua daftar tersebut. Selama siswa memikirkan tentang 

tiap examples  non examples tersebut, tanyakanlah 

pada mereka apa yang membuat kedua daftar itu 

berbeda, 

b. menyiapkan examples non examples tambahan, 

mengenai konsep yang lebih spesifik untuk 

mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah 

dibuatnya sehingga mampu memahami konsep yang 

baru, 

c. meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk 

menggeneralisasikan konsep examples non examples 

mereka. Setelah itu meminta tiap pasangan untuk 

menginformasikan di kelas untuk mendiskusikannya 

secara klasikal sehingga tiap siswa dapat memberikan 

umpan balik, 

d. sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk 

mendeskripsikan konsep yang telah diperoleh dengan 

menggunakan karakter yang telah didapat dari 

examples  non example (Saefudin, 2008: 1).  

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan 

model example non example pada prinsipnya adalah 

upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk menemukan konsep pelajarannya 

sendiri melalui kegiatan mendeskripsikan pemberian 

contoh dan bukan contoh terhadap materi yang sedang 

dipelajari. 
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D. Ciri-ciri Model Example non Example 

Model Example non Example  merupakan metode 

yang mengajarkan pada siswa untuk belajar mengerti dan 

menganalisis sebuah konsep. Konsep pada umumnya 

dipelajari melalui dua cara. Paling banyak konsep yang kita 

pelajari di luar sekolah melalui pengamatan dan juga 

dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri.  Example non 

example adalah taktik yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan definisi konsep. 

Strategi yang diterapkan dari model ini bertujuan 

untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan 

menggunakan dua hal yang terdiri dari example 

(memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh 

akan suatu materi yang sedang dibahas), sedangkan non 

example (memberikan gambaran akan sesuatu yang 

bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas) 

dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa 

untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep 

yang ada. 

Model Example non Example penting dilakukan 

karena suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang 

diketahui secara primer hanya dari segi definisinya 

daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian 

peserta didik terhadap example non example diharapkan 

akan dapat mendorong peserta didik untuk menuju 

pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 
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E. Kelebihan dan Kelemahan Examples non Examples 

Sebagai suatu model mengajar yang menjadi 

topik pembahasan, tentunya guru melihat adanya 

kelebihan dalam model examples non examples.  

1. Kelebihannya adalah sebagai berikut: 1) kegiatan 

belajar mengajar lebih menarik sehingga motivasi belajar 

siswa lebih tinggi, 2) hakikat belajar akan lebih bermakna 

sebab siswa dihadapkan dengan situasi dengan keadaan 

yang sebenarnya atau kenyataannya, 3) bahan-bahan yang 

dipelajari lebih kaya serta faktual kebenarannya lebih 

akurat, 4) kegiatan siswa lebih komperhensif dan lebih 

aktual sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

mendengarkan, memahami, menuangkan perasaan dan 

lain-lain, dan 5) siswa dapat memahami dan menghayati 

aspek-aspek pengetahuan baru yang diperoleh. 

Menurut Buehl dalam Apriani, dkk, (2007: 219) 

mengemukakan kelebihan Example Non Example, antara 

lain sebagai berikut; 

a. peserta didik berangkat dari satu definisi yang 

selanjutnya digunakan untuk  memperluas 

pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan 

lebih  kompleks, 

b. peserta didik dilibatkan dalam satu proses 

discovery (penemuan), yang  mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui  pengalaman dari example non example, 

dan 

c. peserta didik diberikan sesuatu yang berlawanan 

dalam mengeksplorasi  karakteristik dari suatu 
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konsep dengan mempertimbangkan bagian non 

example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa 

bagian yang merupakan  suatu karakter dari 

konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. 

Keunggulan lainnya dalam model 

pembelajaran examples non examples di antaranya; 1) 

siswa lebih berpikir kritis dalam menganalisa gambar yang 

relevan dengan kompetensi dasar, 2) siswa mengetahui 

aplikasi dari materi berupa contoh gambar yang relevan 

dengan kompetensi dasar, 3) siswa diberi kesempatan 

untuk mengemukakan pendapatnya yang mengenai analisis 

gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. 

2. Selain kelebihan yang telah dipaparkan, model 

examples non examples ini juga memiliki beberapa 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 

1) membutuhkan waktu yang cukup panjang, 2) siswa 

yang kurang pandai akan kesulitan untuk memahami, 3) 

kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya, 

sehingga menyebabkan siswa tidak melakukan kegitan 

belajar yang diharapkan ketika melihat gambar yang 

ditentukan, akibatnya siswa hanya bermain-main dan tidak 

melaksanakan sepenuhnya perintah guru. 

Dalam menjelaskan materi dalam memberikan 

contoh gambar juga dijelaskan sedikit materi pelajaran, 

sehingga tidak hanya menggunakan gambar. Selain itu, 

siswa tidak memerlukan waktu yang lama dalam 

menganalisis gambar karena dikerjakan secara 

berkelompok. 
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F. Langkah-Langkah Penerapannya  

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

pembelajaran dengan model examples non examples, agar 

pembelajaran ini berjalan dengan baik, yaitu: 

a. guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran menulis 

puisi misalnya, guru mempersiapkan gambar yang 

sesuai dengan contoh puisi yang diberikan guru, 

b. guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan 

lewat OHP/LCD, usahakan gambar yang ditempel 

berukuran besar sehingga siswa yang duduk di 

belakang juga dapat melihat dengan jelas, 

c. guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk  memperhatikan/menganalisis 

gambar, dalam tahap ini guru juga menjelaskan   

sedikit tentang materi pembelajaran, 

d. melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil 

diskusi dari analisis gambar  tersebut dicatat pada 

kertas, dalam hal ini siswa berkelompok dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru kemudian 

menuliskan hasil pekerjaannya, 

e. tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya, perwakilan dari setiap kelompok maju dan 

membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, 

f. mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, 

dan 
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g. kesimpulan, guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan (Suprijono, 2009: 

125). 

Langkah-langkah dalam model ini tepat digunakan 

dalam pembelajaran menulis puisi dan lain-lain. Hal ini 

disebabkan dalam model ini siswa sudah diberi contoh 

berupa gambar dan petunjuk dalam menulis puisi, 

menganalisis gambar menjadi sebuah puisi, kemudian 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas.  

G. Contoh Penerapan dalam Menulis Puisi 

Pembelajaran menulis puisi dengan metode 

examples non examples akan melatih siswa untuk belajar 

lebih aktif, karena metode ini merupakan metode 

pembelajaran aktif. Dalam hal ini, guru harus 

mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Selain itu, guru juga harus bisa membuat 

situasi belajar yang dapat membuat siswa lebih aktif 

selama pembelajaran. Pembelajaran dengan metode 

examples non examples dapat dilakukan dengan beberapa 

langkah; 

a. langkah pertama, guru mempersiapkan gambar-

gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Dalam pembelajaran menulis puisi, 

guru mempersiapkan gambar yang sesuai dengan 

contoh puisi yang diberikan guru, misalnya guru 

menempel gambar pemandangan di sawah, maka 

contoh puisi yang diberikan berhubungan dengan 
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sawah. Gambar yang diberikan guru adalah gambar 

lingkungan yang ada di sekitar sekolah, 

b. langkah kedua, guru menempelkan gambar yang 

telah dipersiapkan di papan tulis. Gambar yang 

ditempel diusahakan berukuran besar sehingga siswa 

yangduduk di belakang juga dapat melihat gambar 

tersebut dengan jelas, 

c. langkah ketiga, guru memberi petunjuk dan tujuan 

pembelajaran tentang menulis puisi. Selain itu, guru 

juga memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar, dalam tahap 

ini guru juga menjelaskan  sedikit tentang materi 

pembelajaran tentang menulis puisi, 

d. langkah ke empat, guru membagi siswa ke dalam 

kelompok kecil yang masing-masing kelompok 

terdiri atas 2-3 orang siswa. Kemudian guru 

menyuruh siswa untuk mengamati gambar dan 

selanjutnya siswa diminta untuk mengamati objek 

secara langsung di sekitar sekolah untuk dituliskan ke 

dalam sebuah puisi. Hasil pekerjaan tersebut ditulis 

pada kertas, 

e. langkah kelima, tiap kelompok diberi kesempatan 

untuk membacakan hasil pekerjaannya yang berupa 

puisi. Tidak harus semua anggota kelompok ikut 

 maju membacakan puisi hasil pekerjaannya, 

tetapi cukup perwakilan dari  setiap kelompok 

yang maju dan membacakan hasil pekerjaannya di 

depan kelas,  
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f. langkah keenam, guru memberikan penguatan kepada 

siswa yang telah maju, misalnya dengan pujian atau 

tambahan nilai. Kemudian siswa lain menanggapi 

pembacaan puisi yang dilakukan temannya, bisa 

berupa kritik atau saran  dalam pembacaan puisi 

tersebut, dan 

g. langkah ketujuh merupakan tahap terakhir, yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang kemudahan dan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam pembelajaran hari itu. Setelah 

itu guru bersama  siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

Langkah-langkah menulis puisi keindahan alam dengan 

metode examples non examples sebagai berikut; 

1. menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan 

yang akan dikemukakan    dalam 

puisi, 

2. menentukan kata kunci. Setelah mengamati gambar 

tentang keindahan alam, selanjutnya menentukan 

kata kunci, yaitu kata-kata yang berhubungan 

dengan keindahan alam, seperti sawah, rawa, pohon, 

dan lain-lain, 

3. mengembangkan kata menjadi baris dan bait puisi. 

Kata-kata yang berhubungan dengan tema tersebut 

dikembangkan menjadi larik puisi, kemudian larik-

larik itu disusun sehingga menjadi bait-bait puisi, 

dan 
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4. menyusun bait menjadi puisi. Langkah selanjutnya 

adalah menyusun bait-bait puisi menjadi puisi yang 

utuh dan bermakna. 

Penggunaan model examples non examples 

marupakan suatu alternatif dalam meningkatkan 

pemahaman dan kreativitas siswa. Diperlukan suatu usaha 

guna meningkatkan dan menumbuhkan siswa dalam 

berkomunikasi baik antara guru dengan siswa maupun 

antara siswa dengan siswa. Dalam hal ini untuk 

memecahkan masalah tersebut ditawarkan salah satu model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran examples non 

examples. 

Examples non Examples merupakan model 

pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, diagram atau 

table sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar 

ditempel atau memakai OHP/LCD, dengan petunjuk guru 

siswa mencermati gambar, lalu diskusi kelompok tentang 

sajian gambar tadi, persentasi hasil kelompok, bimbingan 

penyimpulan, evaluasi, dan refleksi (Suyatno, 2009 : 73). 

Model Pembelajaran Example non 

Examples menggunakan gambar dapat melalui OHP/LCD, 

proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. 

Gambar yang kita gunakan haruslah jelas dan kelihatan dari 

jarak jauh, sehingga anak yang berada di belakang dapat juga 

melihat dengan jelas. 

Model Pembelajaran Example non Example atau juga 

biasa di sebut example and non-example merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan 
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dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut 

menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang 

ada di dalam gambar. Penggunaan model pembelajaran 

example non example ini lebih menekankan pada konteks 

analisis siswa. Biasanya model ini lebih dominan digunakan di 

kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah 

dengan menenkankan aspek psikoligis dan tingkat 

perkembangan siswa kelas rendah seperti; kemampuan 

berbahasa tulis dan lisan, kemampuan analisis ringan, dan 

kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya. 

Proses belajar mengajar yang terlaksana di dalam  kelas 

pada umumnya dapat menimbulkan rasa bosan siswa ketika 

pembelajaran yang dilaksanakan berkesan terlalu prosedural. 

Artinya, guru melaksanakan pembelajaran secara sistematis 

sementara keadaan seperti ini umumnya tidak diinginkan 

siswa. 

Di samping itu, perangkat pembelajaran dalam hal ini 

buku-buku paket yang diberikan sebagai materi pembelajaran 

kepada siswa mengandung materi yang terlalu padat  dan 

meluas, sehingga dapat menyebabkan ketidaktertarikan siswa 

untuk membaca materi pelajaran, terlebih lagi metode 

pembelajaran yang tidak tepat digunakan dalam proses belajar 

mengajar. 

Jika kondisi pembelajaran dalam kelas sebagaimana 

uraian di atas, maka guru ada baiknya melakukan upaya untuk 

mengubah metode pembelajaran yang digunakan, karena 

bukan tidak mungkin keadaan belajar siswa sebagaimana 

uraian di atas salah satunya disebabkan karena metode 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan dan keadaan 
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belajar siswa dalam kelas. Salah satu upaya yang dapat 

ditempuh guru adalah dengan menggunakan metode example 

non example sehingga siswa dapat belajar menemukan konsep 

pelajaran secara mandiri. 

Metode pembelajaran example non example menuntut 

pro-aktif siswa dalam memahami konsep materi pelajaran 

melalui serangkaian kegiatan mengamati hal-hal tertentu yang 

menjadi fokus materi pelajaran dan kemudian coba 

dideskripsikan oleh siswa melalui pemberian contoh-contoh 

yang relevan kemudian membandingkannya dengan yang 

bukan contoh dari materi pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

209 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Apriani, Atik dan David Indrianto. 2010. Implementasi model 

pembelajaran examples non examples. FKIP PGMI. IKIP 

PGRI Sumedang. 

 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Zain, Aswan. 2006. Strategi 

Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka 

Setia. 

 

Hamzah B. Uno, dan Nurdin Mohammad.  2012. Belajar 

dengan Pendekatan PAILKEM. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Melvin L. Silberman, 2006. Active Learning: 101 Cara 

Belajar Siswa Aktif. Edisi Revisi Diterjemahkan oleh 

Raisul Muttaqin. Bandung: Nusamedia. 

 

Roestiyah. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning: Teori dan 

Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Relajar. 

 



 
 

210 
 

Suyatno. 2009. Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Surabaya: 

Buana Pustaka. 

 

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif 

Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

 

Saefudin Sa‟ud, Udin. 2008. Inovasi Pendidikan. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Wagiran dan Doyin. 2005. Curah Gagasan. Semarang: Rumah 

Indonesia. 



 
 

211 
 

TENTANG PENULIS 

 

 

 

 

 

Juminah, S.Pd.I, S.Pd. lahir di 

Ujung Pandang Sulawesi Selatan, 

Pada tanggal 29 November 1985, 

lahir dari pasangan seorang Ayah H. 

Dade Dg. Lallo dan Ibu Hj. Tjing-

tjing Dg. Baji (Alm). Sejak kecil 

sampai remaja tinggal di Jl. 

Salodong Kel. Bulurokeng Kec. 

Biringkanaya Kota Makassar 

Sulawesi Selatan. Penulis 

menempuh pendidikan dimulai dar SDI Pagandongan I dan 

lulus pada tahun 1997, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 

31 Makassar dan lulus pada tahun 2000, kemudian 

melanjutkan ke SMA Negeri 15 Makassar dan lulus pada tahun 

2003, kemudian melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi 

pendidikan D2 STAI DDI Pangkep dan lulus pada tahun 2006, 

Pendidikan S1 Agama Islam STAI DDI Pangkep lulus pada 

tahun 2009, Pendidikan S1 PGSD Universitas Muhammadiyah 

Makassar lulus pada tahun 2013, Hingga akhirnya dapat 

menempuh masa kuliah di Pasca Sarjana Universitas Bosowa 

Makassar Jurusan PGSD. 

Penulis aktif bekerja sebagai guru di UPT SPF SDI 

Lae-lae 2 sejak 2004 sampai sekarang. Selain itu, penulis juga 



 
 

212 
 

menjabat sebagai Kepala SDIT Bombang Talluna Bira 2014 

hingga 2019. Penulis juga aktif di salah satu ormas islam 

Wahdah Islamiyah dan aktif sebagai pengurus ranting 

ummahat wahdah islamiyah kel. Bulurokeng kec. 

Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

213 
 

MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Metode pembelajaran sangat menentukan keberhasilan 

anak didik dalam menuntut ilmu. Metode sebagai cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Penguasaan substansi tidaklah cukup, jika metode yang dipakai  

tidak  tepat.  Hal  ini  merupakan salah satu usaha yang tidak 

boleh ditinggalkan  oleh  tenaga  pendidik  adalah  bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen 

yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan 

pembelajaran. Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan  

mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar-mengajar 

secara efektif. Untuk itu guru harus memliki pengetahuan yang 

cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam 

merancang kegiatan belajar-mengajar, salah satunya adalah 
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tentang memilih metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran. 

Namun  pada  kenyataan  di  lapangan  pendidikan  di  

Indonesia  masih  didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan merupakan perangkat fakta-fakta yang  harus  

dihapal.  Selain  itu  praktek  pembelajaran  di  sekolah  

cenderung  menekankan  pada  kemampuan  siswa  dalam  

menyelesaikan  soal-soal  ujian.  Kemampuan  penalaran  yang  

mengkonstruksikan  pengetahuan  lebih  sering  

dikesampingkan.  Padahal  kemampuan  tersebut  akan  dapat  

membantu  siswa  apabila kelak menghadapi berbagai masalah 

kehidupan.  

Belakangan ini dalam dunia pendidikan ada 

kecenderungan untuk kembali pada pemikiran bahwa anak 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara 

alami. Telah terbukti bahwa pembelajaran yang hanya 

berorientasi target penguasaan materi hanya mampu dalam 

kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi tidak berhasil 

untuk membekali anak memecahkan persoalan kehidupan 

jangka panjang. Padahal belajar menjadi lebih bermakna jika 

anak mengalami apa yang dipelajari, bukan hanya 

“mengetahui”. Siswa perlu mengerti tentang makna belajar, 

apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana 

mencapainya. Pada hakikatnya anak-anak perlu menyadari 

bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi kehidupan nanti. 

Maka mereka dapat memposisikan diri sendiri yang 

memerlukan pengetahuan sebagai bekal hidupnya.  

Pembelajaran yang  dilaksanakan  di  sekolah  pada  

umumnya  belum  optimal  dalam pencapaian tujuan. Salah 
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satu faktornya adalah penggunaan pendekatan pembelajaran 

yang kurang  tepat.  Hal ini disebabkan karena guru  tidak  

mempunyai  cukup  referensi  mengenai beberapa pendekatan 

yang  dapat  digunakan,  waktu  yang  terbatas,  dan  alat 

pembelajaran yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah pendekatan  pembelajaran  yang  lebih 

memberdayakan siswa, yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta-fakta, tetapi pendekatan yang mendorong 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka 

sendiri agar pengaruhnya yang tidak baik bagi  pembangunan  

kemampuan  berpikir  dan  analisis  siswa  tidak  berlanjut  

dengan  tanpa mengubah kurikulum yang sudah ada.  

Ada  beberapa  pendekatan  yang  saat  ini  mulai  

dikembangkan  dan  diterapkan,  salah satunya  adalah  

pendekatan  kontekstual  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  

CTL  (Contextual Teaching and Learning). Pembelajaran 

Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik 

dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk dapat 

memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan 

mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) 

sehingga siswa  memiliki  pengetahuan/keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. CTL 

merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan 

situasi dunia nyata ke dalam kelas   dan   mendorong   siswa   

membuat   hubungan   antara   pengetahuan   yang   

dimilikinya   dengan   penerapannya   dalam   kehidupan   

mereka   sebagai   anggota   keluarga dan masyarakat. Dengan 
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konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna  

bagi  siswa.  Sehingga  proses  pembelajaran  seni  budaya  

dalam  materi  karya  seni  rupa  terapan  nusantara  dapat  

berlangsung  lebih  alamiah  dalam  bentuk  kegiatan  siswa  

bekerja  dan  mengalami,  bukan  transfer  pengetahuan  dari  

guru  ke  siswa. Oleh    karena    itu    pembelajaran    

kontekstual    dengan    pendekatan    konstruktivisme  

dipandang  sebagai  salah  satu  strategi  yang  memenuhi  

prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. 

 

B. Sejarah dan Pengembangannya 

Sejarah Perkembangan Pembelajaran adalah 

merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang untuk 

secara sengaja berperan aktif dalam melakukan suatu 

perbuatan tertentu yang terarah dalam situasi serta kondisi 

yang khusus sehingga menghasilkan stimulus respon. 

Dalam perkembangan pembelajaran, inter aksi antar 

manusia, dapat terjadi dalam berbagai kehidupan serta di 

berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan perkembangan 

pembelajaran dapat diwujudkan melalui inter aksi antar peserta 

didik, inter aksi antara peserta didik dengan guru, inter aksi 

antara peserta didik dengan lingkungan, inter aksi antara guru 

dengan sesama rekan, inter aksi antara guru dengan 

masyarakat di sekitar lingkungannya. 

Perkembangan pembelajaran atas seseorang melibatkan 

proses berpikir, dalam membangun serta mengembangkan 

suasana dialogis melalui inter aksi tanya jawab yang 

berlangsung secara terus menerus serta berkesinambungan 

guna menghasilkan kemampuan berpikir untuk memperoleh 
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sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat membantu seseorang 

menemukan konsep diri serta jati dirinya sehingga memiliki 

kepiawaian dalam mengkontruksi diri. 

Dari uraian di atas jelas bahwa perkembangan 

pembelajaran yang terjadi pada seseorang, dapat dilakukan di 

suatu ruang dan waktu tertentu atau di luar termasuk di 

dalamnya pada lingkungan dimana seseorang berada. 

Untuk mempersempit paparan, penulis memfokuskan 

perkembangan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik 

agar memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, yang 

bermuara pada proses pengembangan pembelajaran yang 

menghasilkan kompetensi yang diharapkan, perkembangan 

pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal 

ini peserta didik adalah upaya sadar untuk membentuk karakter 

serta jati diri sehingga memiliki makna dalam bentuk 

pengalaman nyata. 

Untuk dapat menciptakan suasana perkembangan 

pembelajaran secara efektif serta kondusif yang dilakukan di 

dalam suatu ruang tertentu maka diperlukan seseorang dalam 

kapasitas sebagai pengajar (Guru), yang diharapkan dapat 

berperan sebagai pencipta suasana belajar sedemikian rupa 

sehingga proses pembelajaran peserta didik di kelas tampak 

efektif serta kondusif. 

Perkembangan pembelajaran merupakan proses 

pembentukan jati diri. Pembelajaran yang berlangsung dan 

berkesinambungan dapat pula diartikan sebagai media untuk 

pembentukan jati diri, dimana secara proses dilakukan secara 

sistimatis serta sistemik yang diarahkan pada pembentukan 

karakter serta jati diri sehingga individu yang bersangkutan 
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memiliki kepribadian, yang berlangsung di dalam situasi serta 

kondisi kehidupan social di lingkungan masyarakat sekitarnya 

melalui interaksi social sehingga terjalin hubungan saling 

ketergantungan satu sama lain. 

Satu sisi proses pembentukan pribadi serta jati diri 

seseorang terdiri dari pembentulan masa kelahiran sampai 

balita, dan pembentukan masa menuju ke arah pendewasaan, 

hal ini merupakan proses yang berlangsung secara alami serta 

mutlak di jalani oleh setiap individu. 

Pembentukan pribadi seseorang di alami melalui 

pengembangan diri sehingga memiliki kualitas kepribadian 

yang di peroleh baik melalui pendidikan atau pada lingkungan 

dimana individu yang bersangkutan bersosialisasi dengan 

berbagai kendala serta tantangan dalam mengarungi hidup 

serta kehidupan yang di alaminya serta dijadikan pembelajaran 

sebagai upaya dalam proses pengembangan kepribadian yang 

mandiri yang kesemuanya sejalan dengan prroses 

perkembangan secara fisik yang alami pula. 

Pendidikan diartikan juga sebagai kehidupan dalam arti 

luas, Pensdidikan adalah segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu (Mudyaharjo,2001:3) 

Dalam hal ini jelas bahwa manusia sebagai makhluk 

social dan sebagai individu di tuntut secara sadar harus belajar 

dalam artian bagian dari upaya untuk melestarikan nilai-nilai 

kebudayaan adalah melalui pendidikan yang di tugaskan untuk 

menyiapkan peserta didik sebagai pewaris budaya, agar 

menjadi generasi muda yang produktif, handal dan siap untuk 
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dipasarkan, Dalam hai ini melalui pembelajaran maka 

Pendidikan disiapkan untuk membekali peserta didik dengan 

pembentukan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan untuk 

kelangsungan hidup bagi peserta didik yang bersangkutan 

kelak kemudian hari. 

Ada beberapa komponen dalam pembangunan 

pendidikan diantaranya : pendidikan harus dapat menciptakan 

iklim budaya yang memuat komitmen Sumber daya manusia, 

Pndidikan harus mampu membentuk akhlak mulia, berbudi 

pekerti luhur,demokratis, berkeakhlian , sehingga dapat 

mewujudkan masyarakat yang berkeaklian serta berdaya saing 

maju sehingga sejahtra, mengingat masyarakat yang sejahtra 

adalah dimana dilingkungan wilayah tersebut masyarakatnya 

telah benar-benar berpengetahuan dan teknologi, memiliki etos 

kerja yang tinggi dan berdisiplin. 

 

C. Tokoh – Tokoh Penggagas 

Gelar pahlawan nasional memiliki beberapa jenis, yaitu 

pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, 

pahlawan kebangkitan nasional, dan pahlawan revolusi. Akan 

tetapi, belakangan muncul pula jenis kepahlawanan dalam 

dunia pendidikan, yakni pahlawan pendidikan. Yang dimaksud 

sebagai pahlawan pendidikan adalah orang yang berjuang dan 

berjasa dalam dunia pendidikan. Setidaknya ada lima tokoh 

nasional yang dikategorikan sebagai pahlawan pendidikan. 

Mereka adalah Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar 

Dewantara, Dewi Sartika, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim 

Asy'arie, dan R.A. Kartini. 
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Ki Hadjar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa, 

sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan 

bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh pendidikan 

seperti para priyayi dan orang-orang Belanda. Dewi Sartika 

adalah pendiri Sekolah Istri atas dana pribadi dan bantuan 

pemerintah pribumi saat itu. Materi yang diajarkan dalam 

Sekolah Istri antara lain adalah pendidikan pengetahuan 

umum, ilmu keterampilan memasak, dan keterampilan 

menjahit.  

K.H. Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi 

Muhammadiyah. Organisasi ini adalah cita-cita beliau untuk 

pembaruan Islam di bumi Nusantara. K.H. Ahmad Dahlan 

ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan 

beramal menurut tuntunan agama Islam, menurut tuntunan 

Alquran dan hadis. K.H. Ahmad Dahlan menetapkan bahwa 

Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial 

dan bergerak di bidang pendidikan.  

K.H. Hasyim Asy'arie adalah salah seorang Pahlawan 

Nasional Indonesia pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam 

yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini banyak warga 

Indonesia yang masih mengamalkan ajaran yang dibawa oleh 

K.H. Hasyim Asy'arie. Terakhir adalah R.A. Kartini. Seorang 

perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita dan 

pendidikan bagi kaum wanita. Kiprahnya sudah sangat popular 

di kalangan masyarakat. 
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D. Ciri – Ciri dan Kateristik 

1. Ciri-ciri Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Dirancang untuk melatih partisipasi dalam 

kelompok secara demokratis. 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan 

tertentu, misalnya metode berfikir induktif 

dirancang untuk mengembangkan proses 

berfikir induktif. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

d. Memiliki bagian-bagian metode yang 

dinamakan : (1) urutan langkah- langkah 

pembelajaran, (2) adanya prinsip-prinsip noksi, 

(3) sistem sosial, dan (4) sistem pendukung. 

Keempat bagian tersebut merupakan pedoman 

praktis bila guru akan melaksanakan suatu 

metode pembelajaran. 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model 

pembelajaran, dampak tersebut meliputi : (1) 

dampak pembelajaran, yaitu belajar yang dapat 

diukur, (2) dampak pengiring yaitu hasil belajar 

jangka panjang. 

f. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman 

metode pembelajaran yang dipilihnya. 

 

2. Metode Pembelajaran Diskusi Kelompok 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Diskusi 
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Kelompok 

Metode pembelajaran diskusi kelompok 

adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. Dalam pembelajaran 

ini siswa dalam kelas dikelompokkan dalam 

beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa yang terdiri dari siswa yang pandai, 

sedang dan rendah. Disamping itu guru juga 

mempertimbangkan heterogenitas kriteria yang 

lain seperti jenis kelamin, latar belakang sosial, 

kesenangan dan sebagainya. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai efek 

yang berarti terhadap penerimaan yang luas 

terhadap keragaman ras, budaya dan agama, 

strata sosial, kemampuan dan 

ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif 

memberi peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk bekerjasama, 

dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu dengan 

yang lain. 

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

 

1) Setiap anggota kelompok (siswa) 

bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

2) Setiap anggota kelompok (siswa) harus 

mengetahui bahwa semua anggota 

kelompoknya mempunyai tujuan yang 
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sama 

3) Setiap anggota kelompok (siswa) harus 

membagi tugas dan tanggung jawab yang 

sama diantara anggota kelompoknya. 

4) Setiap anggota kelompok (siswa) akan 

dikenai evaluasi 

5) Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi 

kepemimpinan dan membutuhkan 

ketrampilan untuk belajar bersama selama 

proses belajarnya. 

6) Setiap anggota kelompok (siswa) akan 

diminta mempertanggung jawabkan 

secara individual materi yang ditangani 

dalam kelompok. 

c. Karakteristik atau Ciri-ciri Pembelajaran 

Kooperatif 

 

1) Pembelajaran Secara Tim 

Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran dilakukan secara tim, tim 

merupakan tempat untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. Setiap 

anggota tim harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

a. Didasarkan pada Manajemen 

Kooperatif 

1. Fungsi manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan 
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menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan dan langkah-

langkah pembelajaran yang sudah 

ditentukan. 

2. Fungsi manajemen sebagai 

organisasi, menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif 

memerlukan perencanaan yang 

matang agar proses pembelajaran 

berjalan dengan efektif. 

3. Fungsi manajemen sebagai kontrol, 

menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu 

ditentukan kriteria keberhasilan baik 

melalui bentuk tes maupun non tes. 

b. Kemauan untuk Bekerjasama 

 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif 

ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip 

kebersamaan atau kerjasama perlu 

ditekankan dalam pembelajaran 

kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, 

pembelajaran kooperatif tidak akan 

mencapai hasil yang optimal. 

c. Keterampilan Bekerjasama 

 

Kemampuan bekerjasama itu 
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dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara 

kelompok. Dengan demikian, siswa 

perlu didorong mau dan sanggup 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

anggota lain dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

 

F. Kelebihan & Kelemahan 

No Pendekatan 

CTL 

Pendekatan Tradisional 

1. Siswa secara aktif 

terlibat 

dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran bahasa 

dapat berupa berbagai 

pelatihan keterampilan 

berbahasa. 

Siswa adalah penerima 

informasi secara pasif. Dalam 

pembelajaran bahasa sering 

terfokus pada penyampaian teori 

kebahasaan atau teori 

keteramilan  berbahasa. 

2. Siswa belajar melalui 

teman 

melalui kerja kelompok, 

diskusi, dan saling koreksi. 

Siswa belajar secara klasikal, 

tetapi masing-masing (tidak ada 

kontak pikiran dan kontak 

gagasan antarmereka). 
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3. Pembelajaran dikaitkan 

dengan kehidupan 

nyata dan atau masalah 

yang disimula- sikan. 

Pembelajaran sangat 

abstrak dan teoritis 

4. Perilaku dibangun atas 

kesadaran diri. 

Perilaku dibangun atas 

kebiasaan/ tradisi. 

5. Ketrampilan

 dikemb

angkan 

atas dasar pemahaman. 

Ketrampilan dibangun atas 

dasar latihan. 

6. Hadiah untuk perilaku 

baik 

adalah kepuasan diri 

Hadiah untuk perilaku baik 

adalah pujian atau nilai 

(angka) rapor. 

7. Seseorang tidak 

melakukan 

sesuatu yang buruk karena 

dia sadar hal itu keliru 

dan merugikan. 

Seseorang tidak melakukan 

sesuatu yang buruk karena takut 

hukuman. 

8. Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan komunikatif, 

yakni siswa diajak 

menggunakan bahasa 

dalam konteks nyata. 

Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan struktural: rumus 

diterangkan, diterima, 

dihafalkan, dilatihkan. 

9. Pemahaman rumus 

dikembangkan atas 

dasar skema (menurut 

bagan) yang sudah ada di 

Rumus itu ada di luar diri 

siswa, yang harus diterangkan 

diterima, dihafalkan, dan dilatihkan. 
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dalam diri siswa. 

10. Pemahaman rumus itu 

relatif 

berbeda antara siswa yang 

satu dengan siswa lainnya 

sesuai dengan skemata siswa 

(on going process of 

development). 

Rumus adalah kebenaran 

absolut (sama untuk semua orang) 

Hanya ada dua kemungkinan, 

yaitu pemahaman rumus yang 

salah atau pemahaman rumus 

yang 

benar. 

11. Siswa menggunakan 

kemampuan berpikir 

kritis, terlibat penuh 

dalam meng- upayakan 

terjadinya proses 

pembelajaran yang 

efektif, ikut 

bertanggung jawab atas 

terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif, 

dan membawa 

skemata masing-masing 

ke dalam proses 

pembelajaran. 

Siswa secara pasif 

menerima rumus atau kaidah 

(membaca, mendengarkan, 

mencatat, menghafal) tanpa 

memberikan 

kontribusi ide dalam proses 

pembelajaran 

12 Pengetahuan yang 

dimiliki 

manusia dikembangkan 

oleh manusia sendiri. 

Manusia menciptakan atau 

membangun pengetahuan 

Pengetahuan adalah 

penangkapan terhadap 

serangkaian fakta, konsep atau 

hukum yang berada di luar diri 

manusia atau yang diberikan oleh 

gurunya. 
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dengan cara memberi 

arti dan memahami 

pengalamannya. 

13 Karena ilmu 

pengetahuan itu 

dikembangkan 

(dikonstruksi) oleh 

manusia itu sendiri, 

sementara manusia selalu 

mengalami peristiwa 

baru, maka 

pengetahuan tidak 

pernah stabil, selalu 

berkembang. 

Pengetahuan bersifat 

absolut dan pengetahuan 

bersifat final. 

14 Siswa diminta 

bertanggungjawab 

memonitor dan 

mengembangkan pem- 

belajaran mereka 

masing- masing. 

Guru adalah penentu 

jalannya proses pembelajaran. 

15 Penghargaan terhadap 

pengalaman siswa 

sangat 

diutamakan. 

Pembelajaran tidak 

memperhatikan 

pengalaman siswa. 

16 Hasil belajar diukur 

dengan 

berbagai cara: proses 

bekerja, hasil karya, 

Hasil belajar diukur hanya 

dengan tes/ ulangan. 



 
 

229 
 

penampilan, rekaman, 

tes, dll 

17 Pembelajaran

 terja

di di 

berbagai 

tempat, konteks dan 

setting. 

Pembelajaran hanya terjadi 

di 

dalam kelas. 

17. Penyesalan adalah 

hukuman 

dari prilaku jelek. 

Sanksi adalah hukuman dari 

prilaku jelek. 

18. Prilaku baik berdasar 

motivasi 

intrinsik. 

Prilaku baik berdasar 

motivasi ekstrinsik. 

19. Seseorang berprilaku 

baik 

karena dia yakin itulah 

yang terbaik dan 

bermanfaat. 

Seseorang berprilaku baik 

karena dia terbiasa melakukan 

begitu. Kebiasaan ini dibangun 

dengan hadiah yang 

menyenangkan. 

 

G. Langkah – Langkah Penerapan 

1. Metode Debat 

Metode debat merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan 

kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan 

disusun menjadi paket pro dan kontra. 
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Langkah-langkahnya : 

d. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 

e. setiap kelompok terdiri dari empat orang. 

f. Di dalam kelompoknya, siswa (dua orang 

mengambil posisi pro dan dua orang lainnya dalam 

posisi kontra) 

g. melakukan perdebatan tentang topik yang 

ditugaskan. 

h. Laporan masing-masing kelompok yang 

menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan 

kepada guru. 

i. Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap siswa 

tentang penguasaan materi yang meliputi kedua 

posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif 

siswa terlibat dalam prosedur debat. 

 

2.  Metode Role Playing 

Metode Role Playing adalah suatu cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan 

siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup 

atau benda mati. Permainan ini pada umumnya 

dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung 

kepada apa yang diperankan. 

Langkah-langkahnya : 

a. Guru menyusun sekenario yang ditampilkan 
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b. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari 

sekenario dua hari sebelum KBM 

c. Guru menunjuk kelompok siswa yang anggotanya 

5 orang 

d. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran 

e. Memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan sekenario yang sudah dipersiapkan 

f. Masing – masing siswa duduk dikelompoknya, 

masing-masing sambil memperhatikan mengamati 

sekenario yang sedang diperagakan 

g. Setelah selesai dipentaskan, masing – masing siswa 

diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk dibahas 

h. Masing – masing kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulannya 

i. Guru memberikan kesimpulan secara umum 

j. Evaluasi 

k. Penutup 

 

3.  Problem Based Instruction (PBI) 

Problem Based Instruction (PBI) memusatkan 

pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa, 

peran guru menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

Langkah-langkahnya: 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Memotivasi 
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siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih. 

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang  

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan 

topik, tugas, jadwal, dll.) 

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan 

masalah. 

d. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan 

membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. 

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 

4.  Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together adalah suatu metode 

belajar dimana setiap siswa diberi nomor kemudian 

dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru 

memanggil nomor dari siswa. 

 

Langkah-langkah: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam 

setiap kelompok mendapat nomor. 
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b. Guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama 

mereka. 

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru 

menunjuk nomor yang lain. 

f. Kesimpulan. 
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MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan pembelajaran disetiap jenjang pendidikan 

harus dikembangkan sesuai dengan abad 21. Setiap guru 

dituntut untuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap 

pendekatan pembelajaran, model pembelajaran dan metode 

pembelajaran. Hal ini sangat penting, dikarenakan guru 

merupakan perencana utama dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran direncanakan dan 

didesain oleh guru sedemikian rupa, guna tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Idealnya 

pembelajaran yang sesuai dengan abad ini yaitu pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, agar pembelajaran yang dialami 

siswa menjadi lebih bermakna.  

 Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran haruslah bervariasi, sehingga siswa tidak merasa 

jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap 

pendekatan, model, strategi, metode dan teknik pembelajaran 

tidak bisa diabaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka akan 

membahas tentang model pembelajaran bermain peran (Role 

Playing).  
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 Salah satu masalah yang dihadapi oleh tenaga pengajar 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan 

kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak 

siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai 

informasi tanpa dituntut memahami informasi yang diingat 

untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.  

 

B. Pengertian Model Role Playing  

 Model pembelajaran Role Play adalah suatu cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai 

tokoh hidup atau benda mati. Strategi ini baik dipakai untuk 

mengajarkan materi yang menekankan aspek afektif 

(pembentukan sikap, karakter dan kepribadian siswa). Strategi 

ini memiliki kesamaan dengan strategi Sosiodrama. Bedanya 

skenario, peran dan setting cerita disesuaikan dengan materi. 

Sedangkan dialiog dipersiapkan oleh siswa dengan cara 

menyesuaikan dengan alur cerita. Strategi ini tepat digunakan 

untuk mengajarkan materi sejarah, baik sejarah nasional 

maupun sejarah peradaban islam. Selain itu, dapat pula 

digunakan untuk mengajarkan materi bahasa Indonesia 

maupun bahasa asing.  
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C. Tokoh dan Perkembangan Model Role Playing  

 Dalam sejarahnya Role Play sebelum diadopsi untuk 

latihan calon pemeran dalam perang. Sebelum perang maka 

dilakukan simulasi yang oleh para raja dan panglima perang. 

Setelah raja dan panglima perang mengatur strategi perang 

yang dilakukan dimeja strategi (berisi peta dan keadaan alam 

dalam bentuk miniatur), kemudian melakukan simulasi perang 

sesuai dengan rencana strategi. Pelaku simulasi ini mewakili 

kekuatan yang dibayangkan dalam rencana strategi perang. 

Meja strategi sekarang diwujudkan dalam bentuk kerangka 

cerita atau teks lakon bagi calon pemeran. Raja dan panglima 

perang pengatur strategi, sekarang berwujud menjadi penulis 

lakon dan sutradara sebagai pelatih calon pemeran. 

 Simulasi perang dilakukan selama ribuan tahun oleh 

bangsa China dari suku Han, bangsa Romawi dan bangsa 

Eropa abad pertengahan. Pada waktu itu bangsa Romawi dan 

Eropa sering menyelenggarakan acara simulasi perang. Semua 

orang akan berpura-pura menjadi orang lain. Konsep ini 

kemudian diadopsi oleh Jacob Levy Moreno pada bidang 

psikologi. Pada tahun 1920-an, Moreno menciptakan 

“eksperimental teater” untuk membantu setiap orang 

memahami aspek yang berbeda dari kepribadian mereka 

sendiri dan orang lain. Tahun 1932 konsep Role Play 

diperkenalkan kepada masyarakat luas, dengan anggapan 

bahwa orang akan bisa lebih banyak belajar tentang dirinya 

dan orang lain dalam menyelesaikan masalah sosial daripada 

hanya membicarakannya saja.  
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 Konsep dasar dari roleplay adalah suatu cara yang 

memungkinkan mengasah spontanitas kreatif dan 

mengekspresikan dari kemampuan emosional tanpa 

menimbulkan kehebohan. Moreno mengundang peserta 

pelatihan dan menyarankan untuk bertindak keluar dari 

kebiasaan keseharian. Peserta pelatihan tersebut pada 

gilirannya akan memainkan peran yang berbeda dari kebiasaan 

kehidupan keseharian. Konsep itu kemudian menjadi populer 

dengan sebutan “Roleplay.”  

 Pada akhir tahun 1960 role-playings dipandang sebagai 

bentuk relaksasi yang menyenangkan dari psikoterapi 

masyarakat. Gary Gaygax dari Universitas Minesota dianggap 

sebagai bapak roleplay modern. Dia mengembangkan 

seperangkat aturan tentang roleplay dan memasyarakatkannya. 

Aturan itu kemudian pada tahun 1971 diterbit dan 

dipublikasikan kepada masyarakat dengan nama chainmail 

(surat berantai). Dari konsep dasar roleplay yang sederhana 

kemudian berkembang menjadi permainan modern dan 

berkembang luas di masyarakat. Konsep ini kemudian diadopsi 

oleh teater sebagai media pelatihan calon pemeran. Konsep ini 

juga diadopsi oleh dunia pendidikan sebagai salah satu model 

pembelajaran memecahkan masalah yang diihadapi oleh 

peserta didik.  

 Permainan anak-anak pada waktu kecil juga dianggap 

sebagai embrio dari roleplay. Anak-anak sering bermain 

„pasar-pasaran,‟ bermain „polisi-polisian,‟ bermain „bapak dan 

ibu,' bermain „dokter-dokteran,‟ „guru-guruan‟ dan lain-lain. 

Permainan pasar-pasaran menuntut anak-anak seperti di 
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suasana pasar; ada penjual, pembeli dan peran-peran lain. 

Permainan polisi-polisian, menuntut anak-anak seperti seorang 

polisi dan penjahat yang dikejar. Semua permainan itu kalau 

dicermati, akan teridentifikasikan adanya peran yang 

dimainkan, status dari peran yang dimainkan dan konteks atau 

suasana dalam permainan. Ketika sedang bermain, anak-anak 

tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan keluar dari dirinya 

untuk menjadi peran yang sedang dimainkan. Mereka berusaha 

untuk menyakinkan diri bahwa mereka adalah polisi atau 

penjahat ketika bermain „polisi-polisian‟ atau menganggap 

sebagai dokter dan pasien ketika bermain „dokter-dokteran.‟ 

Semua kegiatan bermain itu untuk mendapatkan rasa senang.  

 Konsep Roleplay kemudian digunakan oleh Commedia 

dell‟ Arte pada abad 16 sebagai konsep pertunjukan. Pemeran 

dalam Commedia dell‟ Arte tidak mengetahui berperan sebagai 

apa ketika hendak pentas, tetapi peran dan cerita yang hendak 

dimainkan ditentukan beberapa saat sebelum pementasan. Pada 

tahun 1950-an, Viola Spolin dan Keith Johnstone 

mengembangkan Roleplay sebagai konsep pelatihan aktornya. 

Mereka dan rombongan (Second City) membuka kelas 

pelatihan aktor dengan menggunakan metode “teater game'” 

Metode ini berisi permainan, calon pemeran terlibat dalam 

permainan yang sedang dimainkan. Spolin berkeyakinan 

bahwa pelatihan pemeran harus menyenangkan sekaligus 

mulai memasuki peran lain.  

 Model pembelajaran bermain peran adalah cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 
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memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, 

bergantung pada apa yang diperankan. Bermain peran 

merupakan suatu aktivitas yang dramatik biasanya ditampilkan 

oleh sekelompok kecil siswa bertujuan menggalih lebih dalam 

beberapa masalah yang ditemukan untuk melengkapi 

partisipan dan pengamat dengan pengalaman belajar yang 

nantinya dapat meningkatkan pemahaman mereka.  

 Jill Hahfiel dan Wahab memperkenalkan model 

pembelajaran bermain peran Roleplay sebagai salah satu 

penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman. Role Playing 

dirancang untuk membantu siswa memperlajari nilai-nilai 

sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa 

empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk 

mengembangkan keterampilan sosial. Dengan model Role 

Playing siswa dapat menghayati peranan apa yang dimainkan, 

mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang 

dikehendaki guru, terutama yang menyangkut kehidupan 

sekolah, keluarga maupun perilaku masyarakat sekitar peserta 

didik.  

 

D. Ciri-ciri dan Karakteristik Model Role Playing  

  Ciri-ciri bermain peran adalah sebagai berikut: 1) siswa 

dalam kelompok bermain menyelesaikan materi belajar sesuai 

kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) kelompok dibentuk 

dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik 

tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika mungkin 
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anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda 

serta memperhatikan kesetaraan gender, 3) penghargaan lebih 

menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 

individu. Sedangkan karakteristik model pembelajaran 

bermain peran (Role Playing) menurut Udin S. Winataputra 

mengemukakan, model Role Playing  memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 1) kegiatan pembelajaran bukan pada objek 

sebenarnya, 2) kegiatan secara kelompok,  3) aktivitas 

komunikasi, 4) alternatif untuk pembelajaran sikap, 5) peran 

guru sebagai pembimbing, 6) ada topik permasalahan, 7) ada 

peran yang perlu dimainkan siswa.  

 

E. Pendekatan Model Role Playing  

 Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang berbasis 

pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika 

atau penalaran tertentu bukan bersifat pada kira-kira, khayalan 

atau dongeng (Kemendikbud, 2013). Berdasarkan pemaparan 

beberapa pendapat sebelumnya, maka pendekatan saintifik 

dapat diartikan pendekatan yang berbasis pada fakta untuk 

memperoleh pengetahuan baru secara terampil melalui proses 

pembelajaran dengan mengikuti tahapan-tahapan secara 

terperinci. Tahapan-tahapan pembelajaran harus diikuti oleh 

siswa yang membutuhkan keterampilan memperoleh 

pengetahuan baru. Berdasarkan hal tersebut maka kombinasi 

antara keduanya akan membuat pembelajaran lebih menarik. 

Pada model saintifik prosedur bermain peran ada sembilan 

langkah seperti dikemukan oleh Uno (2011: 26), yaitu: 
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1. Pendahuluan,  

2. Memilih partisipan,  

3. Menyiapkan pengamat,  

4. Menata panggung,  

5. Memainkan peran,  

6. Diskusi dan evaluasi,  

7. Memainkan peran ulang,  

8. Diskusi dan evaluasi, dan 

9. Kesimpulan.  

 

 Kurikulum 2013 yang menilai tiga aspek penilaian 

yaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Kognitif peserta didik 

dapat dilihat atau dinilai dari segi kemampuan dalam 

mendapatkan atau memahami peran yang dilakukan. Afektif 

bisa dinilai pada saat menyampaikan informasi dan sikap 

dalam peran yang lakukan oleh teman yang lain. Peran guru 

dalam pengatur skenario pembelajaran sangat vital karena 

keterbatasan waktu dalam pembelajaran dan semua peserta 

didik harus memaikan perannya. Butuh ketelitian dalam 

membagi waktu dalam setiap penampilan peserta didik. Guru 

juga berkewajiban menegur jika peran yang dilakukan tidak 

sesuai dengan skenario yang direncanakan.  

 Berdasarkan hasil pembahasan tentang pendekatan 

saintifik dan model Role Playing yang menjadi faktor utama 

dalam penerapannya dibutuhkan keterampilan peserta didik. 

Keterampilan merupakan salah satu aspek penilaian pada 

kurikulum 2013. Berangkat dari hal tersebut yang membuat 

kombinasi antara pendekatan saintifik dan model Role Playing 



 
 

247 
 

yang akan membuat pembelajaran lebih menarik. Adapun 

tahap pembelajaran meliputi:  

1. Prapersiapan, terdapat fase pengamatan, penetap 

masalah, menalar masalah dan mencoba menemukan 

solusi;   

2. Pelaksanaan, meliputi fase memperagakan perannya 

(mengkomunikasikan) yang telah dipersiapkan, 

mengamati dan mengevalusi setiap penampilan. Jika 

penampilannya baik maka akan mendapatkan hadiah, 

jika kurang baik maka akan mendapatkan sanksi. Hal 

ini dilakukan sampai semua peserta tampil dengan 

peran sesuai skenario yang telah dibuat oleh guru. 

Dengan demikian pembelajaran yang 

mengkombinasikan antara pendekatan saintifik dan 

model Role Playing akan mempermudah guru menilai 

individu dari 3 aspek penilaian pembelajaran sesuai 

kurikulum 2013 yang banyak dianjurkan di sekolah.  

 

F. Kelebihan dan Kekurangan Model Role Playing 

 1. Kelebihan, Model pembelajaran role playing adalah 

cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang 

dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau 

benda mati. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini, di 

antaranya:  

a. siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat 

isi bahan yang akan diperankan. Sebagai pemain harus 

memahami, menghayati isi cerita secara keseluruhan, 

terutama untuk materi yang harus diperankannya. 
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Dengan demikian, daya ingatan siswa harus tajam dan 

tahan lama,  

b. siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. 

Pada waktu bermain peran para pemain dituntut untuk 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang 

tersedia,  

c. bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni 

drama dari sekolah,  

d. kerja sama antarpemain dapat ditumbuhkan dan dibina 

dengan sebaik-baiknya,  

e. siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan 

membagi tanggung jawab dengan sesamanya, dan  

f. bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang 

lebih baik agar mudah dipahami orang lain.  

2. Kelemahan, model pembelajaran bermain peran memiliki 

kelemahan sebagai berikut;  

a. sebagian anak yang tidak ikut bermain peran menjadi 

kurang aktif,  

b. banyak memakan waktu,  

c. memerlukan tempat yang cukup luas, dan  

d. sering kelas lain merasa terganggu oleh suara para 

pemain dan tepuk tangan penonton/pengamat.  

 

 Cara mengatasi kelemahan-kelemahan model 

pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) antara lain:  

a. guru harus menerangkan kepada siswa, untuk 

memperkenalkan metode ini, bahwa dengan jalan 

bermain peran (Role Playing) siswa diharapkan dapat 
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memecahkan masalah hubungan sosial yang aktual 

yang ada di masyarakat atau sesuai dengan masalah 

yang terdapat dalam pelajaran yang sedang diajarkan 

oleh guru. Kemudian guru menunjuk beberapa siswa 

yang berperan, sedangkan siswa yang menjadi 

penonton dengan tugas-tugas tertentu pula,  

b. guru harus memilih masalah yang urgen sehingga 

menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran 

dengan menjelaskan dengan baik dan menarik, 

sehingga siswa terstimulus memecahkan masalah 

tersebut,  

c. agar siswa memahami peristiwanya, maka guru harus 

bisa menceritakan saat adegan berlangsung, dan  

d. bobot atau luasnya bahan pelajaran yang akan 

didramakan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. 

Oleh karena itu, harus diusahakan agar para pemain 

berbicara dan melakukan gerakan sesuai dengan naskah 

cerita atau materi pelajaran dan tidak keluar dari peran 

yang didapatnya.  

 

G. Langkah-Langkah Model Role Playing  

 Dengan mengutip Shaftel dan Shaftel, E. Mulyasa 

(2003) mengemukakan tahapan pembelajaran bermain peran 

meliputi:  

1. menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik, 

menghangatkan suasana kelompok termasuk 

mengantarkan peserta didik terhadap masalah 

pembelajaran yang perlu dipelajari. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, 
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menjelaskan masalah, menafsirkan cerita dan 

mengeksplorasi isu-isu, serta menjelaskan peran yang 

akan dimainkan,. Tahap ini lebih banyak dimaksudkan 

untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada 

masalah karena itu tahap ini sangat penting dalam 

bermain peran dan paling  menentukan keberhasilan. 

Bermain peran akan berhasil apabila peserta didik 

menaruh minat dan memperhatikan masalah yang 

diajukan guru,  

2. memilih peran, memilih peran dalam pembelajaran, 

tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan 

berbagai watak atau karakter, apa yang mereka suka, 

bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus 

mereka kerjakan, kemudian para peserta didik diberi 

kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran,  

3. menyusun tahap-tahap peran, pada tahap ini para 

pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan 

dimainkan. Dalam hal ini, tidak perlu ada dialog 

khusus karena para peserta didik dituntut untuk 

bertindak dan berbicara secara spontan,  

4. menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat 

dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita 

yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut 

mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan 

aktif mendiskusikannya,  

5. pemeranan, pada tahap ini para peserta didik mulai 

beraksi secara spontan, sesuai dengan peran masing-

masing. Pemeranan dapat berhenti apabila para peserta 

didik telah merasa cukup, dan apa yang seharusnya 
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mereka perankan telah dicoba lakukan. Ada kalanya 

para peserta didik keasyikan bermain peran sehingga 

tanpa disadari telah mamakan waktu yang terlampau 

lama. Dalam hal ini guru perlu menilai kapan bermain 

peran dihentikan,  

6. diskusi akan mudah dimulai jika pemeran dan 

pengamat telah terlibat dalam bermain peran, baik 

secara emosional maupun secara intelektual. Dengan 

melontarkan sebuah pertanyaan, para peserta didik 

akan segera terpancing untuk diskusi,  

7. pemeranan ulang, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 

dan diskusi mengenai alternatif pemeranan. Mungkin 

ada perubahan peran watak yang dituntut. Perubahan 

ini memungkinkan adanya perkembangan baru dalam 

upaya pemecahan masalah. Setiap perubahan peran 

akan memengaruhi peran lainnya,  

8. diskusi dan evaluasi tahap dua, diskusi dan evaluasi 

pada tahap ini sama seperti pada tahap enam, hanya 

dimaksudkan untuk menganalisis hasil pemeranan 

ulang, dan pemecahan masalah pada tahap ini mungkin 

sudah lebih jelas, dan  

9. Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. 

Pada tahap ini para peserta didik saling mengemukakan 

pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang 

tua, guru, teman dan sebagainya. Semua pengalaman 

peserta didik dapat diungkap atau muncul secara 

spontan.  
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 Buku yang telah ditulis dan diterbitkan masing-masing; 

Setajam Bahasa Jurnalistik, Bahasa Iklan yang Menarik, dan 

Gambar pun Bisa Bicara, Berkenalan dengan Filsafat 

Pendidikan,  Menggugat Minat Baca Siswa, Model 

Pembelajaran I dan II, Teori Kajian Sastra Kritis (book 

chapter), dan Teori Sastra Sepanjang Zaman (bookchapter). 

Namun yang lebih banyak menjadi editor 20-an buku yang 

diterbitkan atas kolaborasi antara Azkiyah Publishing,  dengan 

Klinik Bahasa Colli Puji‟e FKIP-Sastra Unversitas Bosowa 

Makassar. Selebihnya adalah modul mata kuliah; Industri 

Kreatif Berbasis Bahasa, Filsafat Bahasa dan Sastra, Metode 

Penelitian Bahasa dan Sastra, dan Jurnalistik Sastra (*). 

 

 

 


