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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 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. 

        

   Penyusu 
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MODEL PEMBELAJARAN  

ADVANCE ORGANIZER MODEL  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru-guru berpengalaman tahu bahwa eksposisi 

(pemaparan) adalah cara yang efektif untuk membantu 

memperoleh medan informasi yang diyakini oleh masyarakat 

sebagai hal yang penting untuk diketahui. Presentation 

teaching model atau model pengajaran dengan presentasi 

adalah salah satunya. Model ini dideskripsikan sebagai salah 

satu pendekatan pengajaran berharga yang dapat digunakan 

disemua bidang study dan semua tingkat kelas. Penggunaan 

model presentasi yang tepat agaknya situasional, artinya 

penggunaannya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai 

oleh guru yang bersangkutan. 

Model presentasi spesifik yang disoroti di sini adalah 

adaptasi dari model yang disebut Advance Organizer 

Model. Model ini mengharuskan guru untuk 

menyediakan Advance Organizer bagi siswa sebelum 

mempresentasikan informasi baru dan untuk secara khusus 

berusaha memperkuat dan memperluas pemikiran selama dan 

setelah presentasi. Hasil-hasil belajar model presentasi cukup 

jelas dan tidak rumit, dapat membantu siswa memperoleh, 

mengasimilasikan, dan menyimpan informasi baru, 

memperluas struktur konseptualnya dan mengembangkan 
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kebiasaan mendengarkan dan memikirkan tentang informasi. 

Bila menggunakan model presentasi Advance Organizer, guru 

berusaha menstrukturisasikan lingkungan belajarnya dengan 

ketat. Kecuali di fase terakhir model ini, guru berperan sebagai 

seorang presenter aktif dan berharap siswanya menjadi 

pendengar aktif.  

Penggunaan model ini membutuhkan lingkungan fisik 

belajar yang kondusif untuk mempresentasikan dan 

mendengarkan, termasuk fasilitas-fasilitas yang tepat untuk 

menggunakan teknologi multimedia.Ausubel melihat 

kegunaan Advance Organizer sebagai sarana untuk membantu 

membuat informasi bermakna bagi siswa. Bagi Ausubel, 

sebuah Advance Organizer terdiri atas pernyataan-pernyataan 

yang dibuat guru tepat sebelum presentasi aktual berbagai 

materi belajar. Pernyataan itu memiliki tingkat abstraksi yang 

lebih tinggi dibanding informasi yang menyusulnya. Advance 

Organizer membantu siswa untuk menggunakan pengetahuan 

sebelumnya. Meskipun tidak semua studi menunjukkan 

efektifitas Advance Organizer namun tampaknya cukup 

konsisten dari waktu ke waktu sehingga cukup beralasan untuk 

merekomendasikan penggunaannya oleh guru ketika 

mempresentasikan informasi kepada siswa 

 

 

B. Tujuan Model Advance Organizer 

1. Mengetahui pengertian teori pembelajaran Advance 

Organizer menurut Ausubel 

2. Mengetahui fungsi-fungsi pembelajaran Advance 

Organizer menurut Ausubel 
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3. Mengetahui tujuan dan struktur pengajaran Advance 

Organizer   

4. Mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran Advance 

Organizer dalam pembelajaran bermakna 

 

 

II. PEMBAHASAN  

A. Pengertian 

Advance Organizer adalah kerangka pendukung bagi 

informasi baru, bukan hanya sebuah makna pengenalan 

pelajaran belaka. Advance 

Organizer merupakan hook (cantelan), 

jangkar, scaffolding (kerangka pendukung) intelektual, bagi 

materi-materi belajar selanjutnya, membantu siswa untuk 

melihat „gambar besar‟ dari berbagai hal yang 

dipresentasikan.[3] 

Menurut Ausubel, dalam diri seorang pelajar sudah ada 

„organisasi…dan kejelasan tentang pengetahuan di bidang 

subyek tertentu dan menyebut organisasi ini sebagai Struktur 

Kognitif dan percaya bahwa struktur ini menentukan 

kemampuan pelajar untuk menangani berbagai ide dan 

hubungan baru. Makna dapat muncul dari materi baru hanya 

bila materi itu terikat dengan struktur kognitif dari 

pembelajaran sebelumnya.  

Selanjutnya memiliki kaitan yang lebih erat dengan 

informasi yang diberikan setelahnya dan merupakan „jangkar‟ 

(pengait) bagi pembelajaran yang akan datang 

Ausubel melihat bahwa fungsi primer pendidikan formal 

adalah mengorganisasikan berbagai informasi bagi siswa dan 
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mempresentasikan berbagai ide dengan jelas dan tepat karena 

menurutnya, seni dan ilmu mempresentasikan berbagai ide dan 

informasi secara bermakna dan secara efektif sehingga muncul 

makna yang jelas, stabil dan tidak ambigu dan… tersimpan 

dalam jangka lama sebagai sebuah body of knowledge yang 

terorganisas 

 

B. Tokoh Model Advance Organizer 

Nama lengkapnya adalah David Paul Ausubel, 

yang lahir pada tahun 1918 di New York. 

Pendidikan Dasarnya diselesaikannya di 

Brooklin, New York dan menjalani pendidikan 

tinggi di Universitas Pennsylvania, pada 

jurusan Pre Medical course dan psikologi dan 

lulus pada tahun 1939.  

Pada tahun 1944, setelah lulus dari sekolah medis di 

universitas Middlesex, ia menyelesaikan magang di Rumah 

Sakit Gouveneur (salah satu departemen Rumah Sakit di New 

York City) yang terletak di dataran rendah bagian Timur 

Manhattan, termasuk little Italy dan Chinatown.Dalam bidang 

pendidikan, Ausubel termasuk tokoh yang sukses, yang 

mendapatkan gelar professor psikologi dari beberapa sekolah 

tinggi atau  di beberapa sekolah pendidikan, diantaranya 

adalah  Universitas Illionis, Universitas Toronto dan 

Universitas Eropa di Berne, Universitas Salesian di Roma, dan 

Universitas Pelatihan Pegawai di Munich.  

Pada 1957-1958 dengan bantuan dana penelitian 

Fulbright, ia melakukan studi banding motivasi kerja orang-

orang Maoris dengan orang-orang Eropa. 
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Tahun 1973, Ausubel mulai konsen pada praktek psikiater 

untuk penanganan pada gangguan kejiwaan. Ausubel juga 

sering menulis buku panduan dalam psikologi perkembangan 

dan pendidikan, serta buku-buku khusus tentang topik-topik 

ketergantungan obat-obatan, psikopatologi, perkembangan 

Ego, dan lebih dari 150 artikel dalam jurnal-jurnal psikologi 

dan psikiater. 

Tahun 1976 Ausubel menerima penghargaan Thorndike 

dari persatuan psikolog Amerika, untuk kontribusinya dalam 

bidang psikologi pendidikan. Dan pada tahun 1994 dia benar-

benar pensiun dari kehidupan profesionalnya dan 

menghabiskan waktunya untuk menulis. Empat buku telah 

dihasilkannya, yakni, The Psychology of Meaningful Verbal 

Learning, Reading in the Psychology of Cognition, Learning 

Theory and Classroom Practice, dan Educational Psychology: 

A Cognitive View. 

David Ausubel adalah seorang teoritikus pendidikan 

yang luar biasa, hal ini kita ketahui dari : pertama, dia secara 

langsung membahasakan tujuan materi 

pembelajaran. Kedua, dia menganjurkan peningkatan-

peningkatan metode-metode pengajaran presentasional pada 

saat para teoritikus pendidikan lain dan kritikus sosial tengah 

menentang keabsahan metode-metode ini dan penemuan-

penemuan yang mengkritik kepasifan pembelajaran 

ekspositori. 

 Berbeda dengan teoritikus yang menyarankan metode-

metode pembelajaran penemuan (discovery), „pendidikan 

terbuka‟, dan pembelajaran berbasis pengalaman, Ausubel 

tanpa rasa enggan tetap berpihak pada strategi penguasaan 
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materi akademik melalui presentasiAusubel juga adalah salah 

satu dari sedikit psikolog pendidikan yang membahas 

pembelajaran, pengajaran dan kurikulum sekaligus. Teorinya 

tentang pembelajaran verbal berhubungan dengan tiga hal, 

yakni: (1) bagaimana pengetahuan (materi kurikulum) dikelola 

(2) bagaimana pikiran bekerja dalam memproses informasi 

baru (pembelajaran) dan (3) bagaimana guru dapat 

mengaplikasikan gagasan-gagasan ini pada kurikulum dan 

pembelajaran ketika mereka mempresentasikan materi baru 

pada siswa (pengajaran/instruksional) 

 

C. Tujuan  

1. Membantu guru mengelola dan mentransfer beragam 

informasi sebermanfaat dan seefisien mungkin karena 

pemerolehan informasi juga merupakan tujuan 

pendidikan 

2. Guru bertanggung jawab dalam mengelola dan 

memprersentasikan apa yang akan dipelajari dan 

pembelajar menguasai gagasan dan informasi 

3. Menuntun siswa menemukan atau menemukan kembali 

konsep-konsep 

4. Siswa menjadi konstruktor pengetahuan yang aktif, arah 

tujuannya adalah mengajarkan mereka metalevel disiplin 

dan metakognisi untuk merespon pengajaran secara 

produktif 

5. Untuk memperkuat struktur kognitif siswa tentang 

pelajaran tertentu dan bagaimana mengelola, memperjelas 

dan memelihara pengetahuan tersebut dengan baik 
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6. Untuk mengorganisasikan pengetahuan awal dan 

pengetahuan baru dan tersimpan dalam sistem 

penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang 

untuk bisa dipanggil lagi kemudian, apabila ingin 

digunakan. 

 

D. Struktur Pengajaran 

Model Advance Organizer terbagi dalam tiga tahap 

Struktur Pengajaran, yakni :  

Tahap Pertama : Presentasi Advance Organizer 

1. Mengklarifikasi tujuan-tujuan pelajaran 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat yang jelas atau 

konklusif 

3. Memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai 

4. Mengulang 

5. Mendorong kesadaran pengetahuan dan 

pengalaman pembelajar 

 

Tahap kedua : Presentasi tugas atau Materi Pembelajaran 

1. Menyajikan Materi 

2. Membuat urutan materi pembelajaran yang logis 

dan jelas 

3. Menghubungkan materi dengan organizer. 

 

Tahap ketiga : Memperkuat susunan kognitif 

1. Menggunakan prinsip-prinsip integratif 

2. Membangkitkan pendekatan kritis pada mata 

pelajaran 

3. Mengklarifikasi gagasan-gagasan 
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4. Menerapkan gagasan-gagasan secara aktif 

(misalnya dengan menguji gagasantersebut). 

 

Dalam melaksanakan ini, Arends menjadikannya empat 

fase, yakni : 

1. Mengklarifikasikan tujuan pelajaran dan menyiapkan 

siswa untuk belajar. 

2. Mempersentasikan Advance Organizernya. 

3. Mempersentasikan informasi baru yang dimaksud. 

4. Mamantau dan memeriksa pemahaman siswa serta 

memperluas dan memperkuat ketrampilan berpikir 

mereka. 

Ausubel mendeskripsikan pikiran sebagai sistem 

pemrosesan dan penyimpanan informasi yang dapat 

dibandingkan dengan struktur konseptual suatu disiplin 

akademik. Pikiran ini secara hirarkis merupakan 

seperangkat gagasan yang telah diolah dan menjadi gudang 

penyimpanan untuk beragam informasi dan gagasan. Saat 

sistem memproses informasi ini memperoleh informasi dan 

gagasan baru, ia akan mengolah kembali dirinya sendiri 

untuk mengakomodir gagasan-gagasan tadi.  

Untuk itulah sistem tersebut berada dalam keadaan 

yang selalu berubah terus menerus.Ausubel menegaskan 

bahwa gagasan-gagasan baru dapat dipelajari dan 

dipertahankan secara fungsional hanya pada jangkauan 

bahwa gagasan tersebut dapat dihubungkan dengan konsep 

dan rancangan yang sudah ada yang menyediakan jangkar-

jangkar ideasional.  
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Jika materi baru terlalu berlawanan dengan struktur 

kognitif yang sudah ada atau tidak berhubungan sama sekali 

dengan konsepsi apapun, pembelajar harus secara aktif 

merenungkan materi baru itu, berpikir melalui koneksi-

koneksi ini, menyatukan perbedaan atau ketidak sesuaian 

dan mencatat kesamaan-kesamaan dengan informasi yang 

ada.Dua prinsip yang berhubungan dengan pemrograman isi 

materi pembelajaran secara efisien serta dapat diterapkan 

pada semua bidang pengetahuan adalah prinsip progressive 

differentiation dan integrative reconcillation. Bila isi 

pembelajaran disusun berdasarkan prinsip  

progressive differentiation, maka konsep yang 

paling utama dan abstrak akan disajikan terlebih dahulu, 

lalu secara bertahap akan diikuti oleh konsep yang lebih 

rinci serta spesifik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

bila sistem ingatan manusia sebagai proses dan penyimpan 

informasi tersusun sedemikian rupa sehingga baik 

pemahaman pengetahuan baru maupun susunannya dalam 

struktur kognitif mengikuti prinsip progressive 

differentiation, akan terjadi pemahaman serta penyimpanan 

informasi secara optimal.  

Dalam hal ini guru harus dengan sadar menyusun 

materi pembelajaran sesuai dengan prinsip tersebut. 

Sedangkan prinsip integrative reconcillation dalam 

memprogramkan materi pembelajaran nampak bila terjadi 

integrasi antara konsep baru dalam materi dengan konsep 

relevan yang telah terdapat dalam struktur 

kognitif. Pedoman berikut merangkum metode yang 
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direkomendasikan untuk mempresentasikan pelajaran 

berdasarkan Advance Organizer 

 

 Tahap Komponen Pertimbangan 

1 Mempresen

tasikan Adv

ance 

Organizer 

·    Mengi entifikasi 

atribut-atribut 

pendefinisi 

  

Memberi contoh 

·                   

Memberi 

konteks  mengula

ngi 

 

 Mengulas fitur-

fitur penting 

dari Advance 

Organizer dan 

konten pelajaran 

Mendorong 

kesadaran 

pengetahuan dan 

pengalaman 

siswa yang 

relevan 

2 Mempresen

tasikan 

konten 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempersentasika

n materi 

 

Menggunakan 

diferensiasi 

progresif 

 

Mempertahankan 

perhatian 

 

Mengeksplisitkan 

organisasi 

 

·    Mengerjakan apa 

yang 

dideskripsikan 

Ausubel sebagai 

„memberi scaffol

ding 

ideasional bagi 

penyesuaian dan 

retensi materi 

yang lebih detail 

dan 

terdiferensiasi 

selanjutnya‟ 
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Mengeksplisitkan 

urutan logis dari 

materi belajar 

yakni 

mengelompokka

n dan mengaitkan 

hal-hal secara 

bersama-sama 

sehingga masuk 

akal bagi siswa 

anda 

·     

Memecah konsep 

dari atas ke 

bawah. Jika 

sesuai, 

melibatkan siswa 

 

Menunjukkan 

bagaimana materi 

berkaitan 

dengan Advance 

Organizer 

menunjukkan 

pada siswa 

bagaimana materi 

sesuai dengan 

struktur kognitif 

mereka 

3 Memperkua

t organisasi  

Mengaitkan 

materi belajar 

Mengaitkan ide-

ide baru dengan 
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kognitif 

baru di dalam 

struktur kognitif 

siswa yang telah 

ada 

 

Menggunakan 

rekonsiliasi 

integrative 

 

Mendorong 

belajar 

penerimaan aktif 

 

Mengumpulkan 

pendekatan kritis 

terhadap materi. 

 

Mengklarifika 

si 

gambaran yang 

lebih besar 

 

·     Mengingatkan 

siswa mengenai 

ide-ide 

(gambaran 

besar) 

·    

 Meminta 

rangkuman 

atribut utama dari 

materi belajar 

baru. Mengulangi 

difinisi tepat.  

 

Menanyakan 

perbedaan antara 

aspek-aspek 

materi. Meminta 

siswa untuk 

mendeskripsikan 

bagaimana materi 

belajar 

mendukung 

konsep atau 

proposisi yang 

sedang 
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digunakan 

sebagai 

organizer. 

 

Meminta siswa 

untuk 

mendeskripsikan 

bagaimana materi 

baru berkaitan 

dengan 

organizer.  

 

Meminta contoh-

contoh lain dari 

konsep atau 

proposisi di 

dalam materi 

belajar.  

 

Meminta siswa 

untuk 

memverbalkan 

esensi dari materi 

dengan 

menggunakan 

terminologi dan 

kerangka acuan 

mereka sendiri. 

Meminta siswa 
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untuk melihat 

materi dari sudut 

pandang 

alternative. 

 

·     Meminta siswa 

untuk mengenali 

asumsi atau 

kesimpulan yang 

mungkin telah 

dibuat di dalam 

materi belajar, 

untuk menilai 

asumsi dan 

kesimpulan 

tersebut dan 

untuk 

mendamaikan 

kontradiksi 

diantara mereka. 

 

Memastikan 

bahwa kaitan-

kaitan telah 

dibentuk didalam 

struktur kognitif 

siswa. 
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E. Kelebihan dan Kekurangan  

 Menurut Nur Muhammad (2004;68) terdapat beberapa 

kelebihan dan kekurangan dan kelebihan, antara lain: 

a) Kelebihan model advance organizer dalam pengajaran: 

1. Siswadapat berinteraksidengan memecahkam masalah

 untuk menemukankonsep-konsep yang 

dikembangkan. 

2. Dapat  membangkitkan  perolehan  materi  akademik  

dan  ketrampilan social siswa. 

3. Dapat mendorong siswa untuk mengetahui jawaban 

pertanyaan yang diberikan (siswa semakinaktif). 

4. Dapat melatih siswa meningkatkan ketrampilan siswa

 melalui diskusi kelompok. 

5. Meningkatkan ketrampilan berfikir siswa baik secara i

ndividu maupun kelompok. 

6. Menambahkompetensisiswadalam kelas 

 

b) Kekurangan model advance organizer dalam proses 

pengajaran 

1. Dibutuhkan kontrol yang intensif dari guru, sehingg

a bila siswa terlalu banyak, proses 

pembelajaran kurangefektif. 

2. Harus ada  kerjasama  aktif  antara  guru  dan peserta 

didik. 

Ausubel melihat kegunaan Advance Organizer sebagai 

sarana untuk membantu membuat informasi bermakna bagi 

siswa. Bagi Ausubel, sebuah Advance Organizer terdiri atas 

pernyataan-pernyataan yang dibuat guru tepat sebelum 

presentasi aktual berbagai materi belajar. Pernyataan itu 
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memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding 

informasi yang menyusulnya.Advance Organizer membantu 

siswa untuk menggunakan pengetahuan sebelumnya.  

Meskipun tidak semua studi menunjukkan 

efektifitas Advance Organizer namun tampaknya cukup 

konsisten dari waktu ke waktu sehingga cukup beralasan untuk 

merekomendasikan penggunaannya oleh guru ketika 

mempresentasikan informasi kepada siswa.Advance 

Organizer adalah kerangka pendukung bagi informasi baru, 

bukan hanya sebuah makna pengenalan pelajaran 

belaka. Advance Organizer merupakan hook (cantelan), 

jangkar, scaffolding (kerangka pendukung) intelektual, bagi 

materi-materi belajar selanjutnya, membantu siswa untuk 

melihat „gambar besar‟ dari berbagai hal yang dipresentasikan. 

Ausubel melihat bahwa fungsi primer pendidikan 

formal adalah mengorganisasikan berbagai informasi bagi 

siswa dan mempresentasikan berbagai ide dengan jelas dan 

tepat karena menurutnya, seni dan ilmu mempresentasikan 

berbagai ide dan informasi secara bermakna dan secara efektif 

sehingga muncul makna yang jelas, stabil dan tidak ambigu 

dan… tersimpan dalam jangka lama sebagai sebuah body of 

knowledge yang terorganisasi. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

GROUP INVESTIGATION (GI) 

 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 

tumpuan utama agar suatu bangsa dapat melaksanakan 

pembangunan dan mampu bersaing dengan bangsa lain di era 

globalisasi ini. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting 

dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan demikian, lembaga pendidikan dituntut untuk 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Pendidikan sangat 

berperan dalam perkembangan diri peserta didik, karena 

pendidikan pada dasarnya bertujuan membangun dan 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki kemampuan, keterampilan, dan kreativitas sehingga 

menjadi manusia dengan sumber daya yang tinggi. 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah interaksi guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan 

lingkungannya maupun dari sumber belajar lainnya. Dalam 

proses interaksi tersebut, guru berperan sebagai fasilitator. Di 

dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.  

Guru dapat memotivasi diri, mengembangkan 

kompetensi diri, memperkaya wawasan untuk 
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mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan 

model pembelajaran sebagai salah satu pilar pengembangan 

pendidikan. Selain itu guru hendaknya dapat memotivasi siswa 

agar mampu menggunakan kemampuannya untuk 

memecahkan suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk 

menjawab suatu pertanyaan. Sehingga siswa mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dan 

mengemukakan pendapatnya sendiri didalam menghadapi 

segala persoalan. Namun kenyataannya dalam proses 

pembelajaran guru terkadang mengabaikan kesesuaian antara 

materi yang akan diajarkan dengan metode atau model yang 

digunakan serta media pendukungnya. 

Dalam pelaksanaannya guru melaksanakan 

pembelajaran dengan cara ceramah, tanya jawab, pemberian 

tugas individu. Pembelajaran yang berlangsung di kelas lebih 

didominasi oleh guru, siswa jarang diberikan kesempatan 

untuk terlibat dalam pengalaman belajar secara langsung 

dalam proses pembelajaran, serta sarana yang tidak memadai 

dan kurang menerapkan model pembelajaran. Dengan 

demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif 

sehingga siswa menjadi pasif. Hal tersebut membuat 

pembelajaran di kelas menjadi tidak optimal. Untuk 

mengoptimalkan pembelajaran di kelas dapat menggunakan 

model pembelajaran inovatif yang merangsang siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, salah satunya dengan 

menerapkan model pembelajaran group investigation (GI) 

yang dapat dipakai guru untuk mengembangkan kreativitas 

siswa baik secara perorangan maupun kelompok 

(Mufune,2005:4). 
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Dengan menerapkan model pembelajaran group 

investigation (GI) dapat mengembangkan kreativitas atau 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan didalam proses pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation seringkali 

disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling 

kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan 

beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan 

konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok belajar 

kooperatif. 

Berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses 

pembelajaran dengan model  group investigation memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara 

langsung dan aktif dalam proses pembelajaran mulai dari 

perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui 

investigasi.  

Democratic teaching adalah proses pembelajaran yang 

dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan 

terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan 

persamaan kesempatan, dan memperhatikan keberagaman 

peserta didik (Budimansyah, 2007: 7).  

Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan 

pembelajaran yang memberikan kemungkinan bagi siswa 

untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai 
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kegiatan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan 

perkembangan yang dilalui siswa. Jadi investigasi adalah 

proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan 

mengkomunikasikan hasil penyelidikannya, serta dapat 

membandingkannya dengan orang lain, karena dalam 

investigasi hasil pemecahan masalah lebih dari satu. Kegiatan 

diskusi di kelas akan menghasilkan berbagai alternatif jawaban 

dan argumentasi yang berdasar pada pengalaman siswa. 

Group investigation adalah kelompok kecil untuk 

menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. 

Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok (group process skills). Hasil akhir dari kelompok 

adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran 

kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan 

intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. 

Eggen & Kauchak (dalam Maimunah, 2005: 21) 

mengemukakan Group investigation adalah strategi belajar 

kooperatif yeng menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik. Sedangkan 

menurut Sharan (dalam Slavin, 1995:11), group investigation 

merupakan suatu perencanaan pengorganisasian kelas secara 

umum dimana siswa bekerja dalam kelompok kecil 

mengutamakan kooperatif inkuiri, diskusi kelompok, dan 

perencanaan kooperatif dan proyek. Hal yang membedakan 

group investigation dengan tipe pembelajaran kooperatif 

lainnya adalah group investigation melibatkan kemampuan 

para siswa untuk mempelajari melalui investigasi atau 

penyelidikan. 
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Menurut Thelen (dalam Sumarsih, 2003:12), 

berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih aktif bila siswa 

dilibatkan dalam mencari dan menyelesaikan berberapa 

pertanyaan atau masalah. Selain itu pembelajaran lebih 

bermakna ketika diikuti dalam konteks sosial dan group 

investigation memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengikuti pertanyaan bermakna dalam kelompok dan 

teman sebayanya. Belajar bermakna akan mempermudah 

pemahaman siswa karena siswa dilatih untuk menangkap 

setiap informasi yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan 

konsep-konsep yang dimiliki sebelumnya sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran group investigation adalah model pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada partisipasi dan 

aktivitas siswa untuk mencari informasi pelajaran yang akan 

dipelajari dan disertai dengan melakukan percobaan untuk 

menemukan suatu prinsip atau konsep. 

Menurut Winataputra (1994:34-35), di dalam 

model group investigation terdapat tiga konsep utama yaitu 

sebagai berikut. 

1) Penelitian (inquiry) 

Penelitian adalah proses dimana siswa dirangsang dengan 

cara menghadapkannya pada masalah. Pada proses ini siswa 

memasuki situasi dimana mereka memberikan respon 

terhadap masalah yang mereka rasakan perlu dipecahkan. 

Masalah itu sendiri dapat timbul dari siswa atau diberikan 

oleh pengajar. 
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2) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah pengalaman yang tidak dibawa lahir 

tapi diperoleh dari individu melalui dan dari pengalamannya 

secara langsung maupun tidak langsung. 

3) Dinamika belajar kelompok (the dynamics of the learning 

group) 

Dinamika kelompok menunjuk pada suasana yang 

menggambarkan sekelompok individu saling berinteraksi 

mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama. 

Dalam interaksi ini melibatkan berbagai ide dan pendapat 

serta saling tukar pengalaman melalui proses saling 

berargumentasi. 

Guru bertindak sebagai fasilitator ketika investigasi 

kelompok diterapkan. Guru berkunjung pada masing-masing 

kelompok, melihat bahwa siswa mampu mengatur kerja 

mereka, membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang 

mereka hadapi dalam interaksi kelompok dan juga pelaksanaan 

tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan topik permasalahan 

yang diberikan. Group investigation harus disesuaikan dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswa sedangkan dalam kegiatan 

kelompok hendaknya guru memberikan pengarahan yang 

seminimal mungkin agar siswa lebih aktif dan dapat 

mengembangkan kreativitasnya. 

 

B. Sejarah, Tokoh dan Perkembangannya 

  John Dewey (1916) merupakan seorang pakar yang 

mengembangkan gagasan investigasi kelompok (Group 

Investigation) dan disaring oleh banyak guru, kemudian 

dikembangkan oleh Herbert Thelen. Herbert Thelen (1960) 
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menyatakan bahwa pendidikan dalam masyarakat demokratis 

seharusnya mengajarkan proses demokrasi secara langsung. 

Bagian terpenting dari pendidikan siswa seharusnya 

merupakan penelitian kooperatif untuk memecahkan masalah-

masalah sosial dan akademik.  

  Pada dasarnya model ini merupakan organisasi dari 

beragam model pengajaran sosial, yang didalamnya berbagai 

model lain yang relevan dapat diterapkan dan dikombinasikan 

bersama. (Joyce dan Weil, 2009). Investigasi kelompok telah 

diterapkan pada semua bidang pelajaran, pada siswa disemua 

tingkatan umur, dan bahkan digunakan sebagai model 

pengajaran sosial yang paling inti oleh kebanyakan sekolah. 

(Chamberlin dan chamberlin, 1943;Joyce, Calhoun, dan 

Hopkins, 1999 dalam Joyce dan Weil, 2009).  

  Model pembelajaran Group Investigation ini dirancang 

untuk membimbing siswa dalam memperjelas masalah, 

menelusuri berbagai perspektif dalam masalah tersebut, dan 

mengkaji bersama untuk menguasai informasi, gagasan dan 

skill yang secara simultan model ini juga dapat 

mengembangkan kompetensi sosial mereka. Guru mengelola 

dan menertibkan proses kelompok, membantu siswa 

menemukan dan mengelola informasi dan memastikan bahwa 

ada tingkat kegiatan dan pembahasan yang dinamis. 

 

C. Tujuan Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation paling sedikit 

memiliki tiga tujuan yang saling terkait: 

1) Group Investigasi membantu siswa untuk melakukan 

investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan 
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analitik. Hal ini mempunyai implikasi yang positif terhadap 

pengembangan keterampilan penemuan dan membantu 

mencapai tujuan.  

2) Pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang 

dilakukan melaui investigasi. 

3) Group Investigasi melatih siswa untuk bekaerja secara 

kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan 

adanya kegiatan tersebut, siswa dibekali keterampilan hidup 

(life skill) yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. 

Jadi ketika guru menerapkan model pembelajaran 

Group Investigationmaka dapat mencapai tiga hal, yaitu dapat 

belajar dengan penemuan, belajar isi dan belajar untuk 

bekerjas secara kooperatif. 

 

D. Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Group 

Investigation 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran Group 

Investigation terdapat lima prinsip yang dianut, yaitu: 

1) Belajar Siswa Aktif (student active learning) 

Proses  pembelajaran dengan menggunnakan model 

pembelajaran group investigation berpusat pada siswa, 

aktivitas belajar lebih dominan dilakukan siswa, pengetahuan 

yang dibangun dan ditemukan adalah dengan belajar bersama-

sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing siswa 

memahami materi pembelajaran dan mengakhiri dengan 

membuat laporan kelompok. 

Dalam kegiatan kelompok, sangat jelas aktivitas siswa 

dengan bekerja sama, melakukan diskusi, mengemukakan ide 

masing-masing anggota dan megujinya secara bersama-sama, 
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siswa menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan topik 

yang menjadi bahan kajian kelompok dan mendiskusikan pua 

dengan kelompok lainnya. 

2) Belajar Kerjasama 

Proses bekerjasama dalam kelompok untuk membangaun 

pengetahuan yang tengah dipelajari. Prinsip pembelajaran 

inilah yang melandasi keberhasilan penerapan model 

pembelajaran group investigation. Seluruh siswa terlibat secara 

aktif dalam kelompok untuk melakukan diskusi, memecahkan 

masalah dan mengujinya secara bersama-sama, sehingga 

terbentuk pengetahuan baru dari hasil kerjasama mereka. 

Diyakini pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan-

penemuan dari hasil kerjasama ini akan lebih bernilai 

permanen dalam pemahaman masing-masing siswa. 

3) Pembelajaran Partisipatorik 

Group investigation juga menganut prinsip dalam 

pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model pembelajaran 

ini siswa belajar dengan melakukan sesuatu (learning by 

doing) secara bersama-sama untuk menemukan dan 

membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Sebagai contoh pada saat kelompok memecahkan 

masalah dalam kelompok belajar, mereka melakukan 

pengujian-pengujian, mencobakan untuk pembuktian dari 

teori-teori yang sedang dibahas secara bersama-sama, 

kemudian mendiskusikan dengan kelompok belajar lainnya. 

Pada saat diskusi, masing-masing kelompok mengemukakan 

hasil dari kerja kelompok. Setiap kelompok juga diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan 

mengkritik pendapat kelompok lainnya. 
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4) Reactive Teaching 

Untuk menerapkan model pembelajaran group 

investigation ini, guru perlu menciptakan strategi yang tepat 

agar seluruh siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. 

Motivasi siwa dapat dibangkitkan jika guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik 

serta dapat meyakinkan siswanya akan manfaat pelajaran ini 

untuk masa depan mereka. Jika guru mengetahui bahwa 

siswanya merasa bosan, maka guru guru harus segera mencari 

cara untuk mengantisispasinya. 

5) Pembelajaran yang menyenangkan 

Group investigation ini menganut prinsip pembelajaran 

yang menyenangkan, dalam arti pembelajaran harus berjalan 

dalam suassana menyenangkan, tidak ada lagi suasana yang 

menakutkan bagi siswa atau suasana belajar tertekan. 

Suasana belajar yang menyenangkan harus dimulai dari 

sikap dan perilaku guru di luar maupun di dalam kelas. Guru 

harus memiliki sikap yang ramah dengan tutur bahasa yang 

menyayangi siswa-siswanya. Langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tidak akan berjalan efektif jika 

susasana belajar yang ada tidak menyenangkan. 

 

E. Prosedur Penerapan Model Pembelajaran Group 

Investigation 

Sharan dkk. (1994) telah menetapkan enam tahap 

group investigation seperti berikut ini:  

1) Tahap pengelompokkan (grouping)/ pemilihan topik: Siswa 

memilih berbagai sub topik dari sebuah bidang masalah 

umum yang biasanya digambarkan terlebih dahulu oleh 
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guru. Mereka selanjutnyadiorganisasikan kedalam 

kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas (task 

oriented group) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. 

Komposisi kelompok seharusnya heterogen, baik dari sisi 

jenis kelamin, etnik, maupun kemampuan akademik.  

2) Tahap perencanaan kooperatif (planning): Siswa dan guru 

merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan 

khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih 

pada tahap pertama.  

3) Tahap penyelidikan (investigation)/ implementasi: Siswa 

menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di 

dalam tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya 

melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan yang luas dan 

guru harus mendorong siswa untuk melakukan penelitian 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang 

berbeda baik di dalam atau di luar sekolah. Guru secara 

terus menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

menawarkan bantuan bila diperlukan. Pada tahap ini, siswa 

melakukan kegiatan sebagai berikut:  

a) Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan 

membuat simpulan terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang diselidiki.  

b) Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan 

pada setiap kegiatan kelompok.  

c) Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mempersatukan ide dan pendapat.  

4) Tahap pengorganisasian (organizing)/ analisis dan sintesis: 

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang 

diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana 
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informasi tersebut diringkas dan disajikan dengan cara yang 

menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada 

seluruh kelas. Pada tahap ini kegiatan siswa sebagai berikut:  

a) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting 

dalam proyeknya masing-masing  

b) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka 

laporkan dan bagaimana mempresentasikannya  

c) Wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia 

diskusi kelas dalam presentasi investigasi.  

5) Tahap presentasi hasil final (presenting): Beberapa atau 

semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan 

cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan4 

siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam 

pekerjaan mereka dan memperoleh perspektif luas pada 

topik itu. Presentasi dikoordinasi oleh guru. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai berikut:  

a) Penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam 

berbagai variasi bentuk penyajian. 

b) Kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara 

aktif sebagai pendengar  

c) Pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi dan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap topik 

yang disajikan.  

6) Tahap evaluasi (evaluating): Dalam hal kelompok-

kelompok menangani aspek yang berbeda dari topikyang 

sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi 

kelompok terhadap kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. 

Evaluasi yang dilakukan dapat berupa penilaian individual 
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atau kelompok. Pada tahap ini, kegiatan guru atau siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut:  

a) Siswa menggabungkan masukan-masukan tentang 

topiknya, pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan 

tentang pengalaman-pengalaman efektifnya. 

b) Guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan  

c) Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat 

pemahaman siswa. 

 

F. Kelebihan dan Kekurangan  

Setiap model atau metode pembelajaran pasti 

mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai kelebihan dan 

kelemahan masing-masing dalam proses penerapannya. 

Menurut Kholid, (2014: 23) beberapa kelebihan dan 

kelemahan dari model Group Investigation (GI) adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Kelebihan  

Model pembelajaran group investigation  ini terbukti 

telah unggul dalam menigkatkan hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan model-model pembelajaran individual 

yang digunakan selama ini. Keunggulan itu dapat dilihat pada 

kenyataan sebagai berikut: 

a) Peningkatan belajar tidak tergantung  pada usia siswa, mata 

pelajaran dan aktivitas siswa. 

b) Pembelajaran group investigasi dapat menyebabkan unsur-

unsur psikologis siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. 

Hal ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan dalam 
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kelompok, sehingga mereka dengan mudah dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. 

c) Pada saat berdiskusi fungsi ingatan dari siswa menjadi aktif, 

lebih bersemangat dan berani mengemukakan pendapat. 

d) Pembelajaran group investigasi ini juga dapat meningkatkan 

kerja keras siswa, lebih giat dan lebih termotivasi. 

e) Penerapan model pembelajaran ini dapat membantu siswa 

mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan 

belajar dari pengetahuan latar belakang teman sekelas 

mereka sendiri. 

f) Siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya 

dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dapat 

meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam 

memecahkan masalah, meningkatkan komitmen, dapat 

menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebayanya 

dan siswa yang berprestasi dalam pembelajaran kooperatif 

ternyata lebih mementingkan orang lain, tidak bersifat 

kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam. 

g) Dapat menimbulkan motivasi siswa karena adanya tuntutan 

untuk meyelesaikan tugas. 

 

2) Kelemahan  

Model pembelajaran group investigation memilki 

beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut:  

a) Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang 

dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah 

pada kekecewaan, hal ini disebabkan oleh peran anggota 

kelompok yang pandai lebih dominan. 
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b) Adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai 

yang lebih tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai 

rendah. 

c) Untuk menyelesaikan materi pelajaran, akan memakan 

waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran yang 

konvensional, bahkan dapat menyebabkan materi tidak 

dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada apabila guru 

belum berpengalaman. Guru membutuhkan persiapan yang 

matang dan pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan 

belajar kooperatif model Group Investigation (GI) dengan 

baik. 
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TENTANG  PENULIS 

 

 

 

 

Astini, S.Pd, Lahir di Bone pada 

tanggal 19 April 1984. Menamatkan 

pendidikan mulai dari SD, SMP dan 

SMA di kota kelahirannya yaitu 

kabupaten Bone. Alumni SI PGSD 

Universitas Negeri Makassar ini 

mengabdi sebagai guru di salah satu  

sekolah terpencil di kabupaten Barru sejak tahun 2009 

tepatnya di UPTD SD Negeri 162 Barru. Awalnya, guru 

bukanlah menjadi cita-citanya tapi jalan kehidupan telah 

mengantarkannya pada profesi ini. Lambat laun kecintaan 

akan profesi itu pun melekat tatkala ia didaulat sebagai guru 

dan ditempatkan di daerah terpencil. Kesadaran untuk 

meningkatkan kapasitas diri sebagai guru dan harapan 

menjadi guru profesional disalurkan dengan aktif mengikuti 

berbagai seminar, workshop dan pelatihan. 

Memiliki motto ”Tindakan kecil lebih baik daripada niat 

yang besar tapi tanpa berbuat”. Memiliki impian besar untuk 

memajukan dunia Pendidikan khususnya Pendidikan di 

daerah terpencil. Mengantarkan anak-anak negeri dari 

pelosok terpencil untuk mendulang prestasi sampai ke tingkat 

nasional adalah mimipi terbesarnya. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

KOOPERATIF TAI (JIGSAW) 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Seorang guru profesional dituntut untuk memiliki 

berbagai kompetensi, seperti yang diamanatkan Undang-

Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa 

guru sebagai penggagas perubahan di tengah masyarakat, 

dituntut untuk menguasai komptensi pedagogik, kepribadian, 

sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. Oleh karena itu seorang guru memikul 

tanggung jawab besar terhadap pembelajaran khususnya 

kepada peserta didik demi meningkatkan pengetahuan dan 

hasil pengalaman belajarnya. Sebagai agen pembelajaran guru 

tidak hanya bertugas sebagai pengajar dan pendidik saja, tetapi 

harus pula memiliki kemampuan dalam memilih metode 

pembelajaran yang paling akomodatif dan kondusif untuk 

siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara efektif dan efesien.  

Sebagaimana yang telah dinyatakan pada ketentuan 

berikut, sekolah dasar merupakan salah satu jenjang 

pendidikan yang sangat penting untuk menuju ke tingkat 

pendidikan selanjutnya dan merupakan tempat dimana awal 

terbentuknya bibit-bibit generasi bangsa yang berkualitas 

(Kesumaningrum, 2016).  

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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(Handayaningrat, 1990). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satau pelajaran yang diberikan mulai dari SD 

sampai SMP, IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial 

(Maryani, 2014).  

Guru sebagai ujung tombak keberhasilan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran IPS kepada Siswa harus 

memahami betul bagaimana tugas dari seorang guru. Tidak 

hanya memahami tetapi juga dapat menjalankan tugas-tugas 

tersebut agar pembelajaran IPS di kelas menjadi efektif. Proses 

pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh Siswa dapat 

terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. 

Sebab dalam proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada 

pada Siswa (Damanhuri, 2016).  

Pengertian belajar tidak hanya terbatas pada usaha 

mendapatkan pengetahuan saja, melainkan pengetahuan 

mencakup aspek kepribadian, dimana orang yang belajar akan 

memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki dan 

mengalami perubahan baik pengethuan, pemahaman, 

keterampilan, nilai dan sikap (Muryani, 2010).  

Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang 

paling meonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran 

sebagai alat bantu mengajar. Guru yang efektif adalah guru 

yang menemukan cara dan selalu berusaha agar anak didiknya 

terlibat secara tepat dalam suatu pelajaran dengan presentasi 

waktu belajar akademis yang tinggi dan pelajaran berjalan 

tanpa menggunakan teknik yang memaksa, negatif atau 

hukuman Soemosasmito (Trianto, 2009). 



 
 

39 
 

Inovasi pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai 

variasi terhadap penggunaan metode, media, model dan lain 

sebagainya yang mampu membantu guru dalam 

menyampaikan materi dengan kreatif. Berbagai variasi yang 

diterapkan nantinya akan memotivasi dan menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran (Lestari, 2017).  Hasil belajar dari 

proses pembelajaran IPS pada siswa kelas III memang sudah 

cukup baik tetapi proses pembelajaran yang diterapkan pada 

siswa yang kurang optimal. Pada model pembelajaran tersebut 

siswa tidak memahami betul materi dan hanya menghafal pada 

saat sebelum tes. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan 

dalam proses pembelajaran diantarnyanya pemilihan dan 

penerapan model pembelajaaran yang tepat. 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas, 

termasuk didalamnya penyusunan kurikulum, mengatur materi, 

menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas (Hapsari Era Agni, 2017).  

Salah satu pendekatan yang secara potensial memiliki 

kapasitas untuk mendorong para guru dan siswa melakukan 

pembelajaran yang efektif adalah pendekatan pembelajaran 

kooperatif. Menurut Depdiknas, melalui pembelajaran 

kooperatif siswa mampu meningkatkan kemampuan akademik, 

menerima segala bentuk perbedaan teman-temannya, 

mempunyai jiwa sosial yang tinggi.  Stahl (1994) “Cooperative 

learning dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meningkatkan sikap tolong menolong dalam perilaku sosial”. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam 
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tipe, salah satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Jigsaw merupakan salah satu tipe metode pembelajaran 

kooperatif yang fleksibel. Sejumlah riset telah banyak 

dilakukan berkaitan dengan pembelajaran kooperatifdengan 

dasar jigsaw (Purnamasari, 2016).  

Melalui pembelajaran jigsaw diharapkan dapat 

memberikan solusi dan suasana baru yang menarik dalam 

pembelajaran sehingga memberikan konsep baru. 

Pembelajaran jigsaw membawa konsep pemahaman inovatif, 

dan menekankan keaktifan siswa, diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. siswa bekerja dengan 

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan memiliki 

banya kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Mawardi, 2011).  

Model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat 

meningkatkan “positive interdependence” dan saling 

pengertian diantara peserta didik (Aronson, Blaney, Stephen, 

Sikes, and Snapp, 1978). Hal ini disebabkan oleh karakteristik 

pembentukan kelompok peserta didik memiliki tugas setara. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan membentuk tim ahli 

(model tim ahli) dari beberapa kelompok sebagai fasilitator 

didalam kelompok asalnya.  

Beberapa alasan lain yang menyebabkan metode jigsaw 

perlu diterapkan sebagai metode pembelajaran yaitu tidak 

adanya persaingan antar siswa atau kelompok. Mereka bekerja 

sama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi cara 

pikiran yang berbeda. Siswa dalam kelompok bertanggung 

jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan padanya 

lalu mengajarkan bagian tersebut pada anggota lain. Siswa 
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juga senantiasa tidak hanya mengharapkan bantuan dari guru 

serta siswa termotivasi untuk belajar cepat dan akurat seluruh 

materi (Mawardi, 2011). Menurut Slavin (2011) pembelajaran 

kooperatif adalah cara bekerjasama dalam tim dengan anggota 

heterogen.  

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikan rupa sehingga 

tingkah laku siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigasaw adalah pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung 

jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan 

kepadanya lalu mengajarkan bagian tersebut kepada 

anggota kelompok lain. 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan 

oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, 

kemudian diadaptasikan oleh Slavin dan temen-teman di 

Universitas John Hopkins (Arends, 2001). 

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh 

Aronson et.al.sebagai model Cooperative Learning. Teknik 

ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, 

menulis,berbicara, ataupun mendengarkan. Dalam teknik 

ini, guru memperhatikan skemataatau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan 

schemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

suasana gotong royong dan mempunyai kesempatan untuk 
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mengolah informasi dan meningkatkan ketrampilan 

berkomunikasi. 

Jigsaw dalam bahasa inggris adalah gergaji ukir dan 

ada juga yang menyebut dengan istilah puzzle. 

Pembelajaran model ini seperti pola cara bekerja sebuah 

gergaji yaitu zigzag.  Dalam model ini, guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Kelompok-

kelompok tersebut disebut kelompok asal, selanjutnya guru 

membagi siswa dalam kelompok belajar, jumlah kelompok 

tergantung pada jumlah topik yang akan dipelajari, biasanya 

terdiri dari empat orang siswa dan setiap anggota 

bertanggung jawab terhadap penguasaan sub topik yang 

ditugaskan oleh guru. Siswa dari masing-masing kelompok 

yang bertanggung jawab terhadap sub topik yang sama 

kemudian membentuk kelompok lagi yang terdiri atas dua 

atau tiga orang dan kelompok tersebut dinamakan kelompok 

ahli. Siswa-siswi ini bekerja sama untuk menyelesaikan 

tugas kooperatifnya, setelah itu siswa tersebut kembali lagi 

ke kelompok asalnya sebagai “ahli” dalam subtopiknya dan 

mengajarkan informasi dalam sub topik tersebut kepada 

anggota kelompoknya. Seluruh siswa bertanggung jawab 

untuk menunjukan penguasaannya terhadap seluruh materi 

yang ditugaskan. 

Tujuan metode jigsaw adalah sebagai berikut:  

 

 a. Menyajikan metode alternatif di samping ceramah  

b. Mengkaji kebergantungan positif dalam menyampaikan 

dan menerima  diantaraanggota kelompok untuk 

mendorong kedewasaan berfikir   
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c. Menyediakan  kesempatan  berlatih  bicara  dan  

mendengarkan  untuk  melatih  kognisi siswa dalam 

menyampaikan informasi.   

Selama pelaksanaan metode jigsaw guru memantau 

kerja kelompok- kelompok  kecil  untuk  mengetahui  

bahwa  kegiatan  berlangsung  dengan  lancar.  Dalam  

metode  ini  guru  juga  tidak  banyak  menjelaskan  materi  

kepada  siswa  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  proses  

belajar  mengajar  metode  konvensional.  Guru  hanya  

perlu  menyiapkan garis  besar  materi  dalam  bentuk  

pertanyaan- pertanyaan yang akan menjadi petunjuk atau 

kerangka diskusi bagi kelompok ahli  27    agar  diskusi  

dapat  terfokus.  Disamping  itu,  guru  berperan  sebagai  

fasilitator  dan  mediator dalam kegiatan belajar mengajar 

yang berlangsung.  Dari uraian di atas, dapat dilihat 

kelebihan metode jigsaw, yaitu:  a. Memacu siswa untuk 

berfikir kritis  b. Memaksa siswa untuk membuat kata-

kata yang tepat agar dapat menjelaskan  kepada teman 

lain, hal ini akan membantu siswa mengembangkan  

kemampuan sosialnya.  c. Diskusi yang terjadi tidak 

didominasi oleh siswa-siswa tertentu, tetapi semua  siswa 

dituntut untuk menjadi aktif.  Disamping  kelebihan-

kelebihan  di  atas,  metode  Jigsaw  juga  mempunyai  

kekurangan, yakni:  a. Kegiatan  belajar  mengajarnya  

membutuhkan  lebih  banyak  waktu  dibanding  metode 

ceramah  b. Bagi guru, metode ini membutuhkan 

konsentrasi dan tenaga yang lebih ekstra,  karena setiap 

kelompok membutuhkan penanganan berbeda-beda.     

Durmus  Kilic  (2008:  113)  menyatakan  dalam  
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penelitiannya  bahwa:  “Teknik  Jigsaw  harus  digunakan  

dalam  semua  fase  dalam  pendidikan.  Pekerjaan  siswa  

yang menggunakan teknik jigsaw harus diawasi dengan 

hati-hati dan staf pengajar  ikut campur hanya jika 

dibutuhkan. Menggunakan teknik kolaborasi dalam kursus  

sebuah  paket  program  dari  fakultas  pendidikan  akan  

memberikan  efisiensi  dan  kemudahan dalam mengajar 

pada calon pengajar”.     Metode  Jigsaw  merupakan  

salah  satu  metode  pembelajaran  kooperatif  yang  

fleksibel. Penerapannya dalam proses belajar mengajar 

dapat dimodifikasi dengan  model-model  belajar  yang  

lain,  dengan  menyesuaikan  pokok  bahasan  yang  akan  

dipelajari. 

 

B. Sejarah, Tokoh dan Perkembangannya  

Teknik jigsaw adalah salah satu teknik pembelajaran 

kooperatif yang pertama kali diterapkan oleh Elliot Aronson 

dan teman-temannya di Universitas Texas pada tahun 1971 

dan dipublikasin tahun 1978. Pada awalnya penelitian ini 

dipakai untuk tujuan agar mengurangi rasa kompetisi 

pembelajar dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas 

yang berada di Austin, Texas. Kota texas ini termasuk 

mengalami masalah rasis yang sangat parah, dan itu pun 

memunculkan intervensi dari sekolah-sekolah untuk 

menghilangkan masalah tersebut. Didalam suatu kelas 

banyak pembelajar Amerika keturunan Afrika, keturunan 

Hispanik (Latin), dan pembelajar kulit putih Amerika untuk 

yang pertama kalinya berada dalam sebuah kelas bersama-
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sama. Situasipun semakin memanas dan mangancam 

lingkungan belajar mereka. 

Kemudian pada tahun 1971 Aronson dan teman-

temannya menciptakan jigsaw dan mencoba untuk 

menerapkannya didalam kelas. Eksperimen ini terdiri dari 

membentuk kelompok pembelajaran (kelompok jigsaw) 

dimana tiap pembelajar tergantung kepada anggota 

kelompoknya untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk lulus dalam ujian. Tanpa memandang ras, 

mereka digabungkan menjadi sebuah grup dan wajib 

berkerjasama diantara anggotanya agar mencapai sukses 

akademik. Ketika dibandingkan dengan kelas tradisional 

dimana pembelajar-pembelajar bersaing secara individu, 

pembelajar-pembelajar di dalam kelas jigsaw menunjukkan 

diskriminasi yang lebih rendah, timbulnya rasa percaya diri, 

dan prestasi akademik yang meningkat. Akhirnya usaha 

keras Aronson dan teman-temannya berhasil dengan sukses, 

maka kemudian metode jigsaw ini diadaptasikan oleh 

Slavin dan teman-teman di Universitas John Hopkins. 

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh 

Aronson dan kawan-kawannya sebagai model pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning). Teknik ini dapat 

digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, berbicara, 

ataupun mendengarkan. Dalam Teknik ini, guru 

memperhatikan schemata atau latar belakang pengalaman 

siswa dan membantu siswa mengaktifkan schemata ini agar 

bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa 

bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong dan mempunyai kesempatan untuk mengolah 
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informasi dan meningkatkan ketrampilan 

berkomunikasi. Tipe jigsaw ini menuntut siswa yang 

memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan 

pembelajaran, dan bukan gurunya. 

 

C. Tujuan dan Manfaat  

Jika di implementasikan dengan benar, metode 

pembelajaran jigsaw mempunyai tujuan yang sangat bagus 

untuk siswa, apalagi cara belajar dengan metode ini 

cenderung fleksibel dan bisa diterapkan di semua jenjang 

pendidikan. Kemandirian siswa dapat terasah dengan baik 

karena siswa diarahkan tidak langsung menerima materi 

dari gurunya, tetapi berusaha menggali informasi yang telah 

didapat. Dengan demikian, rasa tanggung jawab murid akan 

terlatih dengan sendirinya sebab siswa mempunyai 

tanggungjawab untuk memahami dan menyampaikan materi 

ke kelompok lain. Sehingga hal tersebut akan memunculkan 

kerja sama antarkelompok kecil dalam kelas. Perasaan 

kompak bisa membuat kelas lebih aktif dan semangat 

belajar semakin tinggi. 

Dengan tujuan yang sangat bagus seperti yang 

jelaskan diatas, metode jigsaw mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan siswa 

2. Siswa bisa saling menerima kekurangan murid lain 

3. Mengurangi konflik antar siswa 

4. Mengurangi sikap apatis 

5. Pemahaman siswa lebih mendalam 

6. Memunculkan motivasi yang lebih 
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7. Hasil belajar yang lebih tinggi 

8. Penyimpanan materi lebih lama 

9. Meningkatkan rasa toleransi dan kepekaan terhadap 

sesame 

 

D. Macam-Macam Model Pembelajaran  

Kooperatif Tipe Jigsaw 

Terdapat 3 model pembelajaran jigsaw yang bisa 

diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pemilihan ini 

tergantung dari guru dan situasi serta kondisi yang ada 

1. Within Group Jigsaw 

Masing-masing individu dalam kelompok harus 

mempelajari dan bertanggung jawab terhadap satu 

persoalan dan masing-masing individu harus 

mengajarkan materi yang telah dikuasai kepada siswa 

lain dalam satu kelompok. 

2. Expert Group Jigsaw 

Anggota kelompok yang mendapatkan materi 

yang sama berkumpul menjadi tim ahli untuk 

mempelajari dan memecahkan materi tersebut. 

Kemudian siswa kembali ke kelompok asal dan 

mengajarkan materi yang telah mereka pelajari dari tim 

ahli. 

3. Whole Group Jigsaw 

Pertama kali adalah membentuk tim ahli dan 

masing-masing mempelajari persoalan yang berbeda 

dengan kelompok lain. Kemudian masing-masing 

kelompok mengajarkan bagian persoalan kepada 

kelompok lain melalui presentasi atau diskusi. 
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E. Langkah-langkah dan Penerapannya  

Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh pengajar 

sendiri dengan melibatkan 1 (satu) orang teman sejawat 

yang diajak sebagai team teaching. Guru yang 

mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. Guru menyampaikan secara singkat tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang dipakai sebagai 

alternatif model pembelajaran di kelas. Pembelajaran 

melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dimulai dari 

mengadakan eksplorasi yang bertujuan untuk menggali 

konsep awal siswa sebelum belajar. Pentingnya mengenal 

konsep awal siswa adalah sebagai pijakan awal untuk 

memulai pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Menyampaikan salam  

b. Mengucapkan Panganjali “Om Swastyastu”  

c. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa  

d. Menyampaikan apersepsi  

e. Menyampaikan indikator pembelajaran  

f. Menyosialisasikan penerapan model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw  

2. Kegiatan Inti  

a. Guru membagi siswa dalam dua kelompok (masing-

masing kelompok beranggotakan lima orang). 

b. Tiap siswa dalam kelompok diberi bahan materi yang 

berbeda (kelompok asal).  

c. Tiap siswa dalam kelompok membaca dan 

mempelajari materi yang ditugaskan.  
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d. Anggota dari kelompok yang berbeda yang telah 

mempelajari materi yang sama bertemu dalam 

kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 

bagian materi yang sama tersebut.  

e. Setelah selesai diskusi dalam kelompok ahli, setiap 

siswa kembali ke kelompok asal.  

f. Selanjutnya, mereka bergantian mengajar teman satu 

kelompok tentang materi yang telah ia 

pelajari/diskusikan dalam kelompok ahli. Sementara 

itu, anggota kelompok lainnya mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh, kemudian membuat rangkuman.  

g. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.  

3. Kegiatan Penutup  

a. Membuat simpulan/rangkuman  

b. Melakukan evaluasi  

c. Memberikan umpan balik  

d. Salam penutup.  

 

F. Kelebihan dan Kekurangan  

a. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam 

kelompok 

2. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam 

menyelesaikan masalah 

3. Menerapkan bimbingan sesama teman 

4. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi 

5. Memperbaiki kehadiran 
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6. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih 

besar 

7. Sikap apatis berkurang 

8. Pemahaman materi lebih mendalam 

9. Meningkatkan motivasi belajar 

10. Dalam proses belajar mengajar siswa saling 

ketergantungan positif 

11. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam 

kelompok 

12. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerjasama dengan kelompok lain 

13. Setiap siswa saling mengisi satu sama lain. 

 

b. Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

adalah sebagai berikut. 

1. Keadaan kondisi kelas yang ramai,sehingga 

membuat siswa binggung dan pembelajran 

kooperatif tipe jigsaw merupakan pembelajaran 

baru; 

2. Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu 

menggunakan ketrampilan-ketrampilan 

kooperatif dalam kelompok masing-masing 

maka dikhawatirkan kelompok akan macet 

3. Siswa lemah dimungkinkan menggantungkan 

pada siswa yang pandai 

4. Jika jumlah anggota kelompok kurang akan 

menimbulkan masalah,misal jika ada anggota 

yang hanya memboncengdalam menyelesaikan 

tugas-tugas dan pasif dalam diskusi 
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5. Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi 

bila ada penataan ruang belum terkondiki 

dengan baik, sehingga perlu waktu merubah 

posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh 

serta butuh waktu dan persiapan yang matang 

sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan 

dengan baik. 

 

G. Metode TAI (Team Assisted Individualization)   

 Metode  pengajaran  TAI  adalah  suatu  meode  

pengajaran  yang dikemukakan  oleh  Slavin.  Metode  

pengajaran  ini  merupakan  teori  belajar  konstruktivisme  

yang  28    berdasarkan  pada  teori  belajar  kognitif.  

Dalam  hal  ini  peran  pendidik  hanya  sebagai  fasilitator  

dan  mediator  dalam  proses  belajar  mengajar.  Pendidik  

cukup  menciptakan kondisi lingkungan belajar yang 

kondusif bagi peserta didiknya.   Pada pengajaran TAI, 

pendidik memotivasi siswa untuk membantu anggota  

kelompoknya  sehingga  tercipta  semangat  dan  sistem  

kompetisi  dengan  sedikit  menonjolkan peran individu 

tanpa mengorbankan aspek kooperatif.   

Langkah-langkah pelaksanaan TAI sebagai berikut:   

a. Tes pengelompokan   

b. Membentuk kelompok TAI yang terdiri dari 4 

sampai 5 siswa.    

c. Siswa diberikan lembar kerja.    

d. Guru  memberikan  pengajaran  berupa  pengenalan  

materi  dan  konsep-konsep  utama pada siswa.  



 
 

52 
 

e. Masing-masing  individu  mengerjakan  tugas  yang  

diberikan  guru  melalui  lembar kerja pada buku 

mereka.    

f. Setelah  selesai  mengerjakan  secara  mandiri  

kemudian  saling  mencocokkan  dengan teman 

sekelompoknya.    

g. Jika ada siswa yang belum paham tentang materi 

dapat bertanya pada anggota  lainnya atau ketua 

yang telah ditunjuk, kalau belum paham juga baru  

meminta penjelasan dari guru.  

h. Setelah paket soal selesai dikerjakan maka 

dicocokkan dengan kelompok lain  untuk mengukur 

keberhasilan dari kelompok untuk kemudian 

diberikan nilai  oleh guru.   

i. Setelah akhir dari pengajaran pokok bahasan suatu 

materi, guru menghentikan  program 

pengelompokkan dan menjelaskan konsep-konsep 

yang belum  dipahami dengan strategi pemecahan 

masalah yang relevan. Guru  menyimpulkan 

penekanan materi yang dianggap penting. Pada akhir  

pembelajaran diberikan kesimpulan dari materi  

(Slavin, 2008: 102-104).  Kelebihan metode TAI, 

yaitu:   

a. Operasional program sederhana sehingga 

para siswa mudah melakukannya.    

b. Siswa  termotivasi  untuk  mempelajari  

materi-materi  yang  diberikan  dengan  

cepat dan akurat, serta tidak akan bisa 
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berbuat curang atau menemukan jalan  

pintas.    

Kekurangan metode TAI, yaitu:  

a. Diskusi didominasi siswa yang aktif tidak menuntut  

    semua berperan aktif.   

b. Memakan waktu yang lama.  

c. Metode ini memberikan peluang pada siswa untuk 

   mementingkan pencapaian  individu.    

 

Secara umum TAI terdiri dari 8 komponen utama, yaitu:   

a. Kelompok/Tim  Fungsi  utama  dari  tim  adalah  

agar  menginat  materi  yang  telah  diberikan  dan lebih 

memahami materi yang nantinya digunakan dalam 

persiapan  mengerjakan lembar kerja sehingga bisa 

mengerjakan dengan baik.    

b. Tes Pengelompokan  Tes  awal  ini  berguna  untuk  

pembentukan  kelompok  agar  penyebaran  siswa 

berdasarkan poin yang didapat pada tes awal tersebut 

heterogen.  Selain itu  dalam tes awal dapat digunakan 

untuk menunjuk ketua atau asisten yang  memimpin 

suatu kelompok.    

c. Materi Kurikulum  Pada  proses  pengajaran  harus  

disesuaikan  dengan  materi  yang  terdapat  pada 

kurikulum  yang berlaku dengan menerapkan teknik 

dan strategi pemecahan  masalah untuk penguasaan 

materi.   

d.  Kelompok Belajar  Berdasarkan  tes  

pengelompokan,  maka  dibentuk  kelompok  belajar.  

Jika  ada siswa yang belum paham tentang materi dapat 
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bertanya pada anggota lainnya  atau ketua yang telah 

ditunjuk, kalau belum paham juga baru meminta 

penjelasan  dari guru.   

e.  Penilaian dan pengakuan tim    Setelah  

diberikannya  tes,  kemudian  tes  tersebut  dikoreksi  

dan  dinilai  berdasarkan  kriteria  tertentu,  tim  akan  

mendapatkan  sertifikat  /penghargaan  atau  sejenisnya 

jika melampaui kriteria yang telah ditentukan.   

f. Mengajar Kelompok  Materi  pelajaran  yang  belum  

dipahami  oleh  kelompok  dapat  ditanyakan  kepada  

guru,  dan  guru  menjelaskan  materi yang  ditanyakan  

pada  kelompok  tersebut.    

g.  Lembar Kerja  Paket  soal  yang  terdapat  pada  

lembar  kerja  diberikan  menurut  tingkat  kesukaran 

soal, diurutkan dari materi yang mudah dilanjutkan 

materi yang sukar.    

h. Mengajar seluruh kelas.   Sete lah  akhir  pengajaran  

pokok  bahasan  suatu  materi,  guru  menghentikan  

program  pengelompokkan  dan  menjelaskan  yang  

belum  dipahami.  Guru  menyimpulkan  penekanan  

materi  yang  dianggap  penting.  Pada  akhir  

pembelajaran  diberikan  kesimpulan dari materi 

(Slavin, 2008: 102-104 

 

H. Hubungan Metode Jigsaw dan Team Assited 

Individualization (TAI) 

Penggunaan metode Jigsaw dan TAI disebabkan 

karena kedua metode ini sama-sama menuntut siswa aktif 

bekerja sama, saling membantu dalam menemukan dan 
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membangun sendiri pemahamannya. Dalam kedua 

metode ini yang dinilai bukan mengerjakan sesuatu 

bersama kelompok melainkan proses belajar dalam 

kelompok inilah yang dinilai, karena itu kedua metode 

dianggap setara. 

  Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

metode pengajaran  dimana para siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling  membantu  satu  

sama  lainnya,  saling  mendiskusikan  dan  

berargumentasi  untuk  mengasah  pengetahuan  yang  

mereka  kuasai  saat  itu  dan  menutup  kesenjangan  

dalam pemahaman masing-masing (Slavin, 2008 : 4). 

Proses belajar dalam  kelompok akan membantu siswa 

menemukan dan membangun sendiri  pemahaman  

mereka  tentang  materi  pelajaran yang  tidak  dapat  

ditemui  pada  metode ceramah.   Karena  ikatan  kimia  

membutuhkan  daya  hafalan  dan  pemahaman  dari  

siswa, sedangkan tidak semua siswa mempunyai 

kemampuan khusus untuk  mengimajinasikan bagaimana 

proses terbentuknya ikatan, maka penggunaan  model  

pembelajaran  kooperatif  yang  menitik  beratkan  pada  

proses  belajar  dalam  kelompok  dan  bukan  

mengerjakan  sesuatu  bersama  kelompok,  siswa  akan  

saling  membantu menemukan sendiri pemahaman 

mereka tentang materi ikatan  sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  Salah  satu  metode  

dalam  pembelajaran  kooperatif  yang  dikenal yaitu  

metode  TAI  (Team  Assisted  Individualization).  

Metode  TAI  mengelompokkan  siswa  ke  dalam  
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kelompok  yang  dipimpin  oleh  ketua  kelompok  yang  

mempunyai  pengetahuan lebih tinggi dibandingkan 

anggotanya. Kesulitan pemahaman materi  yang  dialami  

oleh  siswa  dapat  dipecahkan  bersama  ketua  kelompok  

dengan  bimbingan guru. Kesulitan pemahaman konsep-

konsep awal yang berkaitan  dengan  materi  dapat  

dipecahkan  bersama  karena  keberhasilan  dari  tiap  

individu  ditentukan oleh keberhasilan kelompok, untuk 

itu pengajaran TAI menitik  beratkan pada keaktifan 

siswa dan memerlukan kemampuan interaksi sosial yang  

baik antara semua komponen pengajaran.  Dalam 

pembelajaran kooperatif Jigsaw (Anita Lie, 2002: 69), 

guru  memperhatikan latar belakang pengalaman siswa 

dan membantu siswa  mengaktifkannya  agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa  

bekerja  dengan  sesama  siswa  dalam  suasana  

kooperatif  dan  mempunyai  banyak  kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan ketrampilan  

berkomunikasi.  Sementara  itu  menurut  Slavin  (2008:  

237),  kunci  pembelajaran  kooperatif  jigsaw  adalah  

tiap  siswa  bergantung  pada  teman  satu  timnya  untuk  

dapat  memberikan  informasi  yang  diperlukan  supaya  

dapat  berkinerja  baik  pada  saat penilaian. Selain itu 

penggunaan pembelajaran kooperatif dapat  

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi baru pada 

saat diskusi kelompok,  baik diskusi kelompok ahli 

(expert  group) maupun kelompok asal (home group).  

Dengan  penggunaan  model  jigsaw  ini  diharapkan  

dapat  mengatasi  kurangnya  interaksi  antar  siswa  serta  
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antara  siswa  dan guru,  dengan  kata  lain mampu  

mengaktifkan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.   

Penggunaan metode  Jigsaw dan TAI disebabkan karena 

kedua metode ini  sama-sama menuntut siswa aktif 

bekerja sama, saling membantu dalam  menemukan  dan  

membangun  sendiri  pemahamannya.  Dalam  kedua  

metode  ini  yang  dinilai  bukan  mengerjakan  sesuatu  

bersama  kelompok  melainkan  proses  belajar  dalam  

kelompok  inilah  yang  dinilai,  karena  itu  kedua  

metode  dianggap  setara. 

Banyak cara yang diginakan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan bisa diakibatkan oleh pembelajaran 

yang kurang menarik. Sehingga, pembelajaran yang 

menarik dapat ,eningkatkan hsil belajar siswa. Model 

kooperatif tipe Jingsaw merupakan alternative untuk 

mngatasi minat belajar siswa yang rendah, Model 

Kooperatif tipe Jingsaw sangat mudah dirancang dan 

mudah dipahami oleh siswa. 
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MODEL PEMBELAJARAN 

TIPE SHARED  

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Fadillah (2014: 16) menjelaskan bahwa kurikulum 

2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills 

dan hard skills yang berupa sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan. Salah satu karakteristik kurikulum 2013 adalah 

menggunakan pembelajaran terpadu. Menurut Daryanto (2014: 

42) menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu 

model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa 

pokok bahasan atau bidang studi atau berbagai materi dalam 

satu sajian pembelajaran. Pembelajaran terpadu memiliki 

berbagai model pembelajaran salah satunya yaitu model 

pembelajaran tipe shared, yang akan dibahas penulis pada 

makalah ini. 

Pengertian dan karakteristik Pembelajaran Terpadu 

Tipe Shared, Daryanto (2014: 81) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran terpadu tipe sharedmerupakan pemaduan 

pembelajaran akibat adanya "overlapping" konsep atau ide 

pada dua materi pelajaran sehingga menjadi konsep utuh yang 

dapat menuntun siswa dalam membuka wawasan dan cara 

berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap 

konsep secara lintas disiplin ilmu.  
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Senada dengan hal itu, Fogarty (2009: 57) menjelaskan 

bahwa pembelajaran terpadu tipe sharedmerupakan 

pembelajaran yang pengajarannya melibatkan dua disiplin 

ilmu yang difikuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan. 

Berdasarkan pengertian diatas, pembelajaran terpadu tipe 

shared adalah pembelajarn terpadu yang menggabungkan dua 

mata pelajaran yang memiliki konsep, Sikap, dan keterampilan 

yang sama sehingga dapat saling melengkapi. Namun 

pengajarannya dilaksanakan secara terbagi agar tidak terjadi 

overlapping. untuk masalah yang lebih mendalam, model tipe 

shared ini akan dijelaskan dipembahasan pada makalah ini.  

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Model shared adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan sumber belajar yang sama namun dibahas dari 

disiplin ilmu yang berbeda. Model ini ini bila diterapkan dalam 

proses pembelajaran disiplin ilmu seperti matematika dan ilmu 

pengetahuan alam sama-sama menggunakan pengumpulan  

data, chart, dan grafik seakan-akan data dapat digunakan  

bersama dalam pengajaran (Rusydi & Abdillah, 2018).Untuk  

memudahkan anda memahami model ini, coba perhatikan  

gambar atau ilustrasi di bawah ini. 
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Tipe pembelajaran shared dianalogikan seperti melihat  

benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua  

lensa. Suatu objek yang jauh akan terlihat jelas ketika dua  

pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-  

masing lensa yang pada awalnya samar dan terpisah. Dua  

lensa yang terdapatdalam teropong dianggap sebagai dua mata  

pelajaran. Pada saat kita melihat satu objek melalui teropong,  

objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan  

menjadi fokus dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan 

pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu terscbut. 

Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared 

dari gabungan kurikulum, guru perlu mempelajari dua ilmu 

berdasarkan hubungan konsep, sikap dan keterampilan yang 

sama. (Fogarty, 1991:44-46). 

Model pembelajaran shared dalam pembelajaran  

terpadu ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat 

adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep yang dua mata  

pelajaran atau lebih. Pembelajaran ini dilakukan berdasarkan  

pada kenyataan bahwa banyak dijumpai pada 
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suatukemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan 

melalui  dua atau lebih mata pelajaran (Kurniawan, 2014).  

Daryanto (2014) memaparkan bahwa pembelajaran 

terpadu tipe shared merupakan pemaduan pembelajaran akibat  

adanya “overlapping” konsep atau ide pada dua materi  

pelajaran sehingga menjadi konsep utuh yang dapat menuntun 

siswa dalam membuka wawasan dan cara berfikir yang luas  

dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep secara  

lintas disiplin ilmu. Senada dengan hal itu, Fogarty (2009)  

menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu tipe shared 

merupakan pembelajaran yang pengajarannya melibatkan dua  

disiplin ilmu yang difokuskan pada konsep, keterampilan, dan  

sikap yang sama. 

Model pembelajaran terpadu tupe shared merupakan 

bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih 

ide-ide atau konsep dua mata pelajaran atau lebih. 

Pembelajaran ini ditempuh didasarkan pada kenyataan bahwa 

banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang 

pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua atau lebih mata 

pelajaran.  

The Shared Model (model terbagi) yaitu suatu model 

pembelajaran terpadu dimana pengembangan disiplin ilmu 

yang memayungi kurikulum silang. Butir- butir pembelajaran 

tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya, dapat 

bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam Tata 

Negara, PSPB, dsb. 

Pembelajaran model terbagi (shared) adalah suatu 

pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau 

lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap dan 
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ketrampilan yang sama. Penggabungan antara konsep 

pelajaran, keterampilan dan sikap yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, schingga 

dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. 

Model ini berbeda dengan model sarang, dimana tema 

memayungi dua mata pelajaran, aspek konsep, keterampilan 

dan sikap menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan pada model 

sarang, sebuah tema hanya memayungi satu pelajaran saja.  

 

 

B. Karakteristik dari SharedModel  

Shared model mempunyai beberapa karakterisitk yang 

menjadi ciri khas pembelajaran terpadu diantaranya sebagi 

berikut: 

a. Menggabungkan dua mata pelajaran. 

Penggabungan atau pemaduan pembelajaran terpadu tipe 

shared hanya dibatasi pada dua mata pelajaran saja.  

b. Memiliki konsep, sikap dan keterampilan yang sama. 

Pada pembelajaran terpadu tipe shared, dua mata pelajaran 

yang dipilih untuk dipadukan harus memiliki konsep, 

sikap dan keterampilan yang sama.  

c. Menggunakan konten yang berbeda. 

Pengajaran pada pembelajaran terpadu tipe shared 

menggunakan konten yang berbeda dan dilaksanakan 

secara terbagi agar tidak terjadi overlapping. 

 

Lebih lanjut lagi, Priscylio & Anwar (2019) 

menyatakan bahwa shared model mempunyai beberapa  
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karakteristik yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu  

diantaranya sebagai berikut;  

a. Memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, 

sikap,  dan ketrampilan yang sama.  

b. Memiliki disiplin komplementer artinya antara ilmu yang  

satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. 

 

C. Penerapan Model Shared 

Model Shared di Sekolah Dasar dapat diterapkan baik 

di kelas rendah  maupun di kelas tinggi, yang sudah pasti 

semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

pemahaman siswa. 

Misalnya pada mata pelajaran IPA,guru merencanakan 

unit-unit ilmu pengetahuan  tentang kenampakan permukaan 

bumi dan pada mata pelajaran IPS tentang kenampakan alam 

dan pelestariannya,kedua mata pelajaran tersebut di gabung 

menjadi satu unit konsep besar yaitu bumi dan alam 

sekitar,sehingga guru kelas dapat menggabungkan kedua 

kurikulum dan pembelajarannya dan diajarkan secara 

bersamaan,dengan ketentuan konsep besar tersebut dapat 

menaungi ide-ide poko dari kedua mata pelajaran 

tersebut,Terutama sikap dan keterampilan. 

 

D. Langkah–Langkah Dalam Menyusun Pembelajaran 

Shared Model  

Fogarty (2009: 57-59) memaparkan bahwa 

pembelajaran terpadu tipe shared dirancang untuk digunakan 

dengan dua area subjek yang berbeda (mata pelajaran yang 

berbeda). Dalam merancang pembelajaran terpadu tipe ini, 
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dibutuhkan dua guru dengan tingkat kelas yang sama namun 

dua guru tersebut berasal dari dua mata pelajaran yang 

berbeda. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kurikulum 

dengan melihat secara mendalam pada dua mata pelajaran dan 

menemukan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Satu 

guru memikirkan tentang mata pelajaran tertentu yang akan 

mereka ajarkan, sedangkan guru yang lain akan membuat 

perpaduan yang masuk akal.  

Dengan menggunakan diagram ven, para guru 

bergiliran berbicara dan menulis di bagian lingkaran luar. 

Melalui percakapan yang mendalam, mereka saling bertukar 

pendapat tentang apa yang akan mereka lakukan dibagian 

tersebut. Kemudian mereka akan menemukan konsep, sikap 

dan keterampilan yang saling bertumpang tindih. Para guru 

menggunakan ide yang paling kuat untuk menciptakan fokus 

tematik seputar fokus keterampilan yang menduplikasi praktik 

dengan keterampilan hidup yang ditangani di kedua pelajaran. 

Berikut adalah uraian dari langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penyusunan pembelajaran model shared 

sebagai berikut : 

a. Menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan 

pada konsep, sikap dan keterampilan yang sama. 

b. Menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang 

diajarkan dalam satu semester. 

c. Memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang 

memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di 

antara mata pelajaran tersebut 

d. Memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. 
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E. Contoh Bagan Peta Konsep Tipe Shared 

 

 
Contoh bagan peta konsep tipe shared menurut Fogarty 

 

F. Manfaat Shared Model  

Manfaat pembelajaran terpadu tipesharedmodel adalah:  

1. Untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai 

langkałh awal maju secara penuh menuju model terpadu 

yang mencakup empat disiplin ilmu, dengan 

menggabungkan disiplin ilmu yang serupa akan 

memungkikan mempelajarai konsep yang lebih dalam. 

2. Dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa 

menadi lebih mida melakukannya. Misalnya, dengan alat 

bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua 

mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. 

3. Guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk 

menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk 

meningkatkan pengalaman belajar siswa.  
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4. Meningkatkan aktifitas belajar siswa, melalui keaktifan 

mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan 

guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, 

kerja sama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas. 

5. Siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa 

lebih akrab dengan guru, sehingga siswa lebih berani 

untuk mengemukakan pendapat dan bertanya.  

 

G. Kelebihan dan Kekurangan  

Fogarty (2009: 58) memaparkan bahwa pembelajaran 

terpadu tipe shared memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan tipe shared adalah terdapat pengalaman-pengalaman 

instruksional bersama, dengan dua guru dalam satu tim akan 

mempermudah dalam berkolaborasi. Tipe ini dapat digunakan 

dengan mudah sebagai awal menuju tipe terintegrasi yang 

mencakup keseluruhan mata pelajaran. Sedangkan 

kelemahannya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, 

dan kompromi. 

Aziz, Pargito & Sinaga (2015) menyatakan model 

keterpaduan tipe shared memiliki kelebihan antara lain:  

a. Sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu 

yang lebih kompleks dengan empat disiplin ilmu  

b. Konsep yang dikaji lebih mendalam  

c. Hanya dua bidang kajian saja yang dikaitkan, sehingga 

pemahaman tentang materi lebih mendalam 

d. Dengan pasangan bidang kajian, memfasilitasi 

pembelajaran yang lebih mendalam pada saat 

menyampaikan konsep yang tumpang tindih.  
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e. Dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang 

tumpang tindih. Misalnya jam pelajaran matematika pada 

materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran 

IPA pada materi bidang miring. 

Model pembelajaran terpadu tipe shared tidak hanya 

memiliki kelebihan tetapi memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya:  

a. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini 

cukup lama.  

b. Dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared 

memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan 

dalam tim.  

c. Pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini 

memerlukan komitmen dari partner.  

d. Untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih 

diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam Aziz, 

Pargito & Sinaga (2015). 

 

H. Kegunaan Shared Model 

Model pembelajaran terpadu tipe shared ini cocok 

digunakan ketika bahan materi dikelompokkan kedalam 

kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap dan 

ketrampilan yang sama. Fasilitas model ini adalah perwujudan 

kurikulum gabungan. Model shared adalah secbuah model 

yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai 

langkah perantara untuk empat disiplin ilmu yang jauh lebih 

rumit dan kompleks. Menggunakan pembelajaran terpadu tipe 

shared, mewujudkan peningkatan aktifitas belajar siswa dan 
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meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa secara utuh 

dan terpadu.  

Model ini cocok ketika berbagai bidang studi 

dikelompokkan dalam kelompok besar seperti ilmu sastra/seni 

praktis. Model ini juga memfasilitasi langkah awal 

implementasi menuju kurikulum terpadu. Model ini 

merupakan model yang aktif untuk menggunakan dua disiplin 

sebagai tahap intermediate menuju tim dengan empat disiplin 

yang jauh lebih rumit dan komplek.  

Dari paparan diatas menyatakan bahwa Model Shared 

merupakan suatu model pembelajaran terpadu dimana dalam 

prosesnya menggunakan dua mata pelajaran atau lebih yang 

sejenis digabungkan menjadi satu misalnya: Matematika dan 

IPA dipasangkan dalam mata pelajaran sains. Model 

pembelajaran terpadu tipe shared ini cocok digunakan ketika 

bahan materi dikelompokkan kedalam kelompok luas dengan 

memfokuskan konsep, sikap dan ketrampilan yang sama. 

Fasilitas model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan.  

Model shared adalah sebuah model yang baik untuk 

menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah pertama untuk 

empat disiplin ilmu yang jauh lebih rumit dan kompleks. 

Menggunakan pembelajaran terpadu tipe shared, mewujudkan 

peningkatan aktifitas belajar siswa dan meningkatkan 

penguasaan konsep belajar siswa secara utuh dan terpadu.  
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MODEL PEMBELAJARAN  

AUDITORY, INTELLECTUALLY, REPETITION (AIR) 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran adalah model yang memberikan 

gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar 

membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran 

umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Dalam 

proses pembelajaran kemampuan guru dalam menentukan dan 

memilih model pembelajaran akan memengaruhi peserta didik 

dalam hal menguasai materi ajar yang diberikan guru. Seorang 

guru dituntut untuk dapat mengelola pengajaran yang efektif, 

dinamis dan efisien, sebagaimana tugas dan tanggung jawab 

seorang guru yang dikemukakan Rohani (2004:11):“Tugas dan 

tanggung jawab seorang guru atau pengajar adalah mengelolah 

pengajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif 

yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif 

diantara dua subjek pengajaran, guru sebagai penginisiatif 

awal dan pengarah serta pembimbing, sedangkan peserta didik 

sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk 

mempermudah perubahan diri dalam pengajaran.”“Model 

pembelajaran AIR merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada tiga aspek yaitu aspek mendengar 
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(auditory), aspek berpikir (intellectually), dan aspek 

mengulang/pengulangan (repetition). 

Model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR). Model pembelajaran ini dipilih sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yang optimal 

terutama pada pembelejaran di sekolah dasar. Dengan model 

pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) siswa 

dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran sehingga tercipta 

proses pembelajaran yang hidup dan tidak hanya berpusat pada 

guru. Selain itu model pembelajaran Auditory Intellectualy 

Repetition menerapkan jika belajar juga harus dengan 

pengulangan (repetition). Pengulangan yang bertujuan untuk 

lebih mengingat kembali materi pelajaran yang telah diajarkan. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui model pembelajaran Auditory, Intellectually, 

Repetition (Air). 

2. Mengetahui implementasinya Auditory, Intellectually, 

Repetition (Air) dalam proses pemebelajaran di sekolah. 

3. Mengetahui kelebihan dan kekuarangan model 

pembelajaran Auditory, Intellectually, Repetition. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) merupakan pembelajaran dimana siswa dituntut aktif 

dalam pembelajaran bekerja sama dan berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya, selain dituntut untuk dapat mendengar 

dengan baik, siswa juga di tuntut untuk dapat berfikir untuk 
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memecahkan permasalahan yang diberikan guru yang 

berkaitan dengan materi, seperti mengerjakan lembar kerja 

siswa. (Wedyawati & Lisa, 2017) sikap biasanya muncul 

dalam sebuah bentuk respon positif atau negatif terhadap 

sebuah pernyataan yang dihadapi individu. 

 

B. Landasan Teori 

Menurut Dedi Rohendi, Heri Sutarno, Lies Puji Lestari 

dalam portal junal universitas pendidikan indonesia volume 4 

no 1 Juni 2011) Auditory Intellectually Repetition  (AIR) 

adalah model pembelajaran dimana guru sebagai fasilitator dan 

siswalah yang lebih  aktif. 

Model pembelajaran ini dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

Auditory Intellectually dan Repetition. Dimana Auditory berati 

bahwa belajar haruslah melalui mendengarkan, menyimak, 

berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat 

dan menanggapi. Intellectually berarti bahwa belajar dengan 

menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, memecahkan 

masalah dan menerapkan. Sedangkan Repetition adalah 

pengulangan yang berarti pendalaman, perluasan, pemantapan 

dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

kuis. Dalam model pembelajaran ini siswa ditempatkan 

sebagai pusat perhatian utama dalam kegiatan pembelajaran 

melalui tahapan-tahapannya, siswa diberikan kesempatan 

secara aktif membangun sendiri pengetahuannya secara pribadi 

maupun kelompok.Di samping itu, guru yang menggunakan 

model pembelajaran ini bertanggung jawab penuh dalam 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, struktur materi, dan 

http://www.jejakpendidikan.com/search/label/pendidikan
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keterampilan dasar yang akan diajarkan. Kemudian 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa, memberikan 

pemodelan atau demonstrasi, memberikan kesempatan pada 

siswa untuk berlatih menerapkan konsep atau keterampilan 

yang telah dipelajari, dan memberikan umpan balik. 

Pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition 

harus diintegrasikkan sedemikian rupa sehingga nantinya akan 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan. Istilah AIR diambil dari kependekan unsur-

unsurnya yaitu Auditory, Intellectually dan Repetitio. 

1. Auditory (Mendengar) 

Dave Meier pernah menyatakan bahwa, tanpa kita sadari 

mendengarkan bisa lebih kuat dari apa yang bayangkan. Ketika 

proses mendengar, telinga akan menangkap informasi dan otak 

akan menyimpan informasi tersebut. Mendengarkan menjadi 

salah satu cara belajar masyarakat. Gaya belajar ini adalah 

dengan cara mengakses segala bentuk suara dan kata, baik 

yang bunyi diciptakan maupun bunyi dari mendengarkan orang 

lain. Setelah mendengarkan sesuatu hal yang baru kemudian 

otak akan mendeskripsikan suara tersebut dan otak akan 

menyimpan memori tersebut sehingga hal itu akan 

mempertajam persepsi pada memori kita. Mendengarkan dapat 

dilakukan dengan cara: 

a) Melakukan diskusi kelas 

b) Melaksanakan presentasi didepan kelas 

c) Meminta siswa untuk membacakan teks 

d) Melaksanakan belajar kelompok. 

Jadi, pada tahap auditory peserta didik memiliki kegiatan yaitu 

mendengar, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru 
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maupun penjelasan materi dari suatu kelompok diskusi. 

Peserta didik harus konsentrasi untuk memahami materi yang 

disampaikan dan bertanya jika tidak memahaminya. 

 

2. Intellectually (Berpikir) 

Menurut Meier, Inteletual adalah hasil dari sebuah 

pemikiran akibat dari pengalaman, dan pengalaman tersebut 

memiliki nilai, makna yang dapat menjadi wawasan baginya. 

Kata intelektual menunjukan apa yang dilakukan oleh pikiran 

manusia untuk mengolah sebuah pengalaman sehingga bisa 

menciptakan hubungan makna, ide, dari pengalaman terebut. 

Jadi intelektualitas adalah alat untuk menciptakan makna. 

Intelektual atau alat yang dapat digunakan oleh manusia 

untuk, menyatukan pendapat, menciptakan sebuah ide, dan 

untuk berpikir. Dalam hal ini banyak hal yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal, eksternal, dan intuitif. 

Inilah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengubah 

pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi 

pemahaman, dan pemahaman menjadi kearifan. Dalam proes 

intelektual dibutuhkan konsentrasi, fokus, dan dilatih dengan 

pembalajaran seperti pemecahan masalah, bernalar, 

menganalisis, sintesis, evaluasi dan lain-lain.Untuk itulah 

dalam proses pembelajaran seorang guru, haruslah melibatkan 

siswa dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran dikelas, seperti: 

memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, mencari 

solusi, menerapakan solusi, menciptakan ide atau gagasan 

baru, membuat hipotesis terhadap ide, meramalakan penerapan 

ide yang baru. 
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Jadi, pada tahap intellectually (berpikir), peserta didik 

diajak oleh guru untuk memecahkan masalah dengan cara 

berdiskusi kelompok, selain itu peserta didik juga akan aktif 

mengemukakan pendapat masing-masing tentang masalah 

yang diberikan sehingga daya pikir peserta didik dapat 

berkembang. 

 

3. Repetition (Pengulangan) 

Repetition atau pengulangan adalah pembelajaran yang 

diulang kembali oleh guru dengan tujuan untuk pendalaman 

materi, pemantapan siswa, dengan cara memberikan tugas 

kelompok atau individu, kuis. Pengulangan dalam materi 

pembelajaran memang harus perlu dilakukan karena, daya 

ingat siswa berbeda-beda dan terkadang tidak stabil, mereka 

tidak jarang mudah untuk lupa. 

Teori Ausubel mneyatakan bahwa belajar itu penting dan 

akan bermakna jika terdapat pengulangan sebelum 

pembelajaran dimulai. Ia membedakan antara belajar 

menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima 

peserta didik hanya sebagai penerima, tinggal menghafal, 

tetapi belajar menemukan konsep atau pemecahan masalah 

siswa akan memiliki pengalaman yang bermakna.Dengan 

pengulangan materi yang dilakukan oleh guru diharapkan 

mampu untuk menambah daya ingat peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru serta menambah 

pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran. 

Pengulangan yang disertai dengan soal diharapakan peserta 

didik bisa menggunakan pengetahuan yang didapat untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Sedangkan dengan kuis 



 
 

83 
 

tentang pengulangan materi peserta didik diharapkan mampu 

untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari di 

pahami untuk melatih daya ingat. 

Jadi, peserta didik mendapat pengulangan materi dari 

guru berupa tugas ataupun kuis. Hal ini diharapkan peserta 

didik mampu mengingat kembali materi pembelajaran yang 

telah lampau dan menambah pemahaman peserta didik 

mengenai materi pembelajaran.  

 

C. Langkah-Langkah Model AIR  

1. Dibagi menjadi beberapa kelompok, anggota setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

2. Masing-masing peserta didik dari setiap kelompok 

mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

3. Masing-masing kelompok berdiskusi tentang materi yang 

dipelajari dan menuliskan hasil diskusi kelompok dan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok didepan kelas 

(Auditory). 

4. Saat diskusi berlangsung masing-masing kelompok 

mendapatkan permasalah atau soal dari guru sesuai 

dengan materi yang sedang dipelajari. 

5. Setiap kelompok memikirkan cara untuk menyelesaikan 

atau memecahkan masalah dengan tepat yang diberikan 

oleh guru (Intellectually).Setelah berdiskusi, setiap siswa 

mendapat soal berupa pengulangan materi yang 

diharapkan mampu menambah pengetahuan dan daya 

ingat peserta didik (Repetition). 
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D. Kelebihan dan Kekurangan Model AIR  

a. Adapun yang menjadi kelebihan dari model 

pembelajaran AIR (dalam Fitryani, 2013:22-23) adalah 

sebagai berikut; 

1. Melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk 

mengungkapkan pendapat (Auditory). 

2. Melatih siswa untuk memecahkan masalah secara 

kreatif (Intellectually). 

3. Melatih siswa untuk mengingat kembali tentang 

materi yang telah dipelajari (Repetition). 

4. Siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. 

5. Peserta didik dengan kemampuan yang tinggi akan 

memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri 

dan peserta didik rendah menyelesaikan masalah 

dengan cara mereka sendiri. 

6. Peserta didik akan termotivasi untuk memberikan 

sumber atau bukti yang lengkap dari jawaban yang 

didapat. 

b. Kekurangan 

1. Membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam 

setiap pertemuan tatap muka dikelas, karena model 

pembelajaran ini menggabungkan tiga aspek: 

Auditory, Intellectually, Repetition, oleh karena 

itu, guru dalam setiap pertemuan harus 

mempertimbangkan waktu dengan cermat, agar 

bisa tercapai semua aspek dalam model ini. 

2. Sulit bagi guru untuk menemukan masalah yang 

yang bermakna bagi siswa. 
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Dalam proses pembelajaran kemampuan guru dalam 

menentukan dan memilih model pembelajaran akan 

memengaruhi peserta didik dalam hal menguasai materi ajar 

yang diberikan guru. Seorang guru dituntut untuk dapat 

mengelola pengajaran yang efektif, dinamis dan efisien, 

sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru yang 

dikemukakan Rohani (2004:11): 

Model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR) merupakan salah satu model pembelajaran cooperative 

learning yang menggunakan pendekatan konstruktivis yang 

menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat 

indra yang dimiliki oleh peserta didik. Model pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) meliputi tiga aspek 

yaitu: Auditory (mendengar), Intellectually(berpikir), dan 

Repetition(pengulangan).(Sumarni, Sugiarto, & Sunarmi, 

2016). 

Dalam model pembelajaranAuditory Intellectualy 

Repetition (AIR) ini adalah model pembelajaran dimana guru 

sebagai fasilitator dan siswalah yang lebih aktif. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

THINK PAIRS SHARE (TPS) 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

untuk mengubahtingkah laku manusia baik secara individu 

maupun kelompok dalam upayamendewasakan manusia 

melalui pengajaran dan pelatihan (Sugihartono,2007:3). 

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkankualitas sumber daya manusia. Manusia dapat 

mengembangkan potensidirinya serta membangun kepribadian 

yang baik dalam dirinya melaluipendidikan. 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia di dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pencapaian tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan melibatkan 

kegiatan belajar dan proses pembelajaran. Sebagai salah satu 

faktor dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru selalu 

dituntut untuk meningkatkan kualitasnya dalam pembelajaran. 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi proses dan 

dari segi hasil. Dari segi proses, guru dapat dikatakan berhasil 

apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara 

aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam pembelajaran. 

Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila 

pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah perilaku 
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sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi 

dasar yang lebih baik. 

Dalam proses pembelajaran di kelas harus terus 

diupayakan peningkatan–peningkatan ke arah berkembangnya 

kemampuan siswa. Peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat pada masa yang akan datang karena kehidupan 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Pembelajaran tradisional yang tidak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk aktif dan kreatif harus segera ditinggalkan 

dan diganti dengan pendekatan-pendekatan atau metode-

metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Maka dari 

itu, konsep pembelajaran saat ini harus berubah dari guru 

mengajar menjadi siswa belajar. Siswa tidak lagi diposisikan 

sebagai objek belajar, melainkan siswa diposisikan sebagai 

subjek yang belajar sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang 

dimilikinya. Proses pembelajaran seperti inilah yang disebut 

pembelajaran berpusat kepada siswa (student centered). 

Inovasi pembelajaran berasal dari kata inovasi dan 

pembelajaran.Inovasi berasal dari kata latin,innovation yang 

artinya perubahan danpembaruan. Inovasi ialah suatu 

perubahan yang baru yang menuju ke arahperbaikan atau ke 

arah yang berbeda dari yang sebelumnya, dan dilakukandengan 

sengaja dan berencana. Istilah perubahan dan pembaruan 

memilikiperbedaan dan persamaan. Perbedaan diantara 

keduanya adalah jikapembaruan terdapat unsur kesengajaan, 

sedangkan perubahan lebih cenderungpada unsur 

ketidaksengajaan. Persamaan dari pembaruan dan 

perubahanadalah sama-sama akan menimbulkan suatu unsur 

yang berbeda darisebelumnya.Salah satu cara yang dapat 
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dipakai agar mendapatkan hasil optimalseperti yang diinginkan 

adalah memberi tekanan dalam proses pembelajaran.Hal ini 

dapat dilakukan dengan memilih salah satu model 

pembelajaran yangtepat. Karena pemilihan model 

pembelajaran yang tepat pada hakikatnyamerupakan salah satu 

upaya dalam mengoptimalkan hasil belajar pesertadidik. Oleh 

karena itu, akan dibahas  “Model Pembelajaran Think Pair 

Share (TPS)”. 

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

merupakansalah satu model pembelajaran kooperatif sederhana 

yang memiliki prosedursecara eksplisit sehingga model 

pembelajaran Think-Pair-Share dapat disosialisasikan dan 

digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran disekolah. 

Beberapa manfaat yang dapat ditimbulkan dari model ini 

adalah peserta didik dapat berkomunikasi secara langsung oleh 

individu lain yangdapat saling memberi informasi dan bertukar 

pikiran serta mampu berlatihuntuk mempertahankan 

pendapatnya jika pendapat itu layak untuk dipertahankan. 

Model TPS juga merupakan bentuk refleksi dari 

strukturalkelas yang kurang optimal. Oleh karena itu, model 

pembelajaran ini dapat memperbaiki struktur kelas yang baik 

dengan menerapkan model pembelajaran tipe Think Pair Share 

(TPS). 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Think Pair Share (TPS) 

Model cooperative learning tipe think pair share 

adalah “model pembelajaran kooperatif. Metode Think Pair 

Share (TPS) merupakan metode pembelajaran yang dilakukan 
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dengan cara sharing pendapat antar siswa. Metode ini dapat 

digunakan sebagai umpan balik materi yang diajarkan guru.  

Menurut Soimin (2014: 209) proses pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share dapat memberikan beberapa keterampilansosial pada 

peserta didik diantaranya adalah: 1) keterampilan bertanya 

danmenyampaikan pendapat; 2) keterampilan mengerjakan 

tugas bersama dengan kelompok; 3) keterampilan menjadi 

pendengar yang baik dalam hal mendengarkan penjelasan 

dariguru dan presentasi dari kelompok lain. 

Pada awal pembelajaran, guru menyuruh dua orang 

peserta didik untuk duduk berpasangan dan saling berdiskusi 

membahas materi yang disampaikan guru. Pasangan saling 

mengoreksi kesalahan masing-masing dan menjelaskan 

hasildiskusi di kelas. Guru menambah materi yang belum di 

kuasai peserta didik berdasarkan penyajian hasil diskusi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa 

model pembelajaran TPS merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberiwaktu bagi siswa untuk dapat 

berpikir secara individu maupun berpasangan. 

 

B. Perkembangan dan Menurut Para ahli Think Pair Share 

(TPS) 

Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang di 

rancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi 

TPS ini berkembang daripenelitian kooperatif dan waktu 

tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland yang menyatakan bahwa 
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TPS merupakan cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana poladiskusi kelas. 

Metode TPS berarti memberikan waktu pada siswa 

untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan 

yang akan diberikan oleh guru. Siswa saling membantu dalam 

menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang 

dimiliki masing – masing. Setelah itu dijabarkan atau 

menjelaskan di ruang kelas. 

Adapun menurut para ahli pengertian Menurut M 

Sunita (2014: 62) think pair share merupakan model 

pembelajaran diamana peserta didik berpikir secara mandiri 

tentang permasalahan yang diberikan oleh guru kemudian 

diskusi dengan pasangan dan membagikan hasil diskusi 

tersebut kepada teman di kelas. 

Menurut Tint dan Nyunt (2015: 02) think pair share 

adalah modelpembelajaran kooperatif yang cocok diterapkan 

untuk peserta didik yang baru belajarmenggunakan model 

pembelajaran kooperatif. 

Menurut Trianto (2010:81) adalah:” Think Pair Share 

(TPS) atau berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi interaksi siswa”. Sedangkan menurut Suyatno 

(2009: 54) mengatakan bahwa : “TPS adalah model 

pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan 

secara eksplinsit memberikan waktu lebih banyak kepada 

siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa yang 

dijelaskan atau dialami (berfikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain).” 

 



 
 

94 
 

C. Tujuan Think Pair Share (TPS) 

Tujuan think pair share tidak jauh berbeda 

dengan tujuan dari model pembelajaran kooperatif. Menurut 

Nurhadi (2004:66) tujuan dari TPS adalah ”tujuan secara 

umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan 

akademik, dan mengajarkan keterampilan sosial”. 

Selanjutnya  menurut Trianto (2009:59) 

berpendapat bahwa “Tujuan pembelajaran kooperatif TPS 

adalah a) dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-

tugas akademik, b) unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit, c) membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari model kooperatif tipe TPS 

adalah untuk meningkatkan penguasaan akademik, 

mengajarkan keterampilan sosial dan membantu siswa 

dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, serta 

meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep-

konsep yang sulit. 

 

D. Prinsip-prinsip dan Manfaat Think Pair Share (TPS) 

Prinsip Think Pair Share (TPS) : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan 

materi belajar  

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki 

keterampilan tinggi, sedang, dan rendah heterogen. 

3. Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 
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4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada 

individu. 

 

Manfaat Think Pair Share (TPS) : 

1. Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

2. Mengoptimalkan partisipasi siswa. 

3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

partisipasi mereka kepada orang lain. Kemampuan yang 

umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah berbagi 

informasi, bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan 

menganalisis. 

 

E. Prosedur Penerapan /Langkah – Langkah Think Pair 

Share (TPS) 

Think Pair Share (TPS) atau berpikir 

berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

polainteraksi siswa. Strategi Think Pair Share ini 

berkembang dari penelitianbelajar kooperatif dan waktu 

tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh FrangLyman dan 

koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip 

Arends,menyatakan bahwa Think Pair Share merupakan 

suatu cara yang efektif untukmembuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semuaresitasi atau 

diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan 

kelassecara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan 

dalam Think Pair Share dapat memberi siswa waktu 

berpikir, untuk merespons dan saling membantu.Guru 
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memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat atau 

siswamembaca tugas, atau situasi yang menjadi tanda 

tanya. Sekarang gurumenginginkan siswa 

mempertimbangkan lebih banyak apa yang telahdijelaskan 

dan dialami. Guru memilih menggunakan Think Pair 

Share untukmembandingkan tanya jawab kelompok 

keseluruhan.Adapun bagian/ Tahap Think Pair Share 

sebagai berikut : 

1. Berpikir (Think) 

Pada tahap Think, siswa diminta untuk berpikir secara 

mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang 

diajukan. Padatahap ini, siswa sebaiknya menuliskan 

jawaban mereka, hal ini karena guru tidak dapat 

memantau semua jawaban siswa satu persatu sehingga 

dengan catatan siswa tersebut, guru dapat 

memantausemua jawaban dan selanjutnya akan dapat 

dilakukan perbaikanatau pelurusan atas konsep-konsep 

maupun pemikiran yang masihsalah. Dengan adanya 

tahap ini, maka guru dapat mengurangimasalah dari 

adanya siswa yang mengobrol karena pada tahap 

Think ini mereka akan bekerja sendiri untuk dapat 

menyelesaikanmasalah. 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah 

yangdikaitkan dengan pelajaran, meminta siswa 

memikirkan jawabandari permasalahan yang diajukan 

secara mandiri. 

2. Berpasangan ( Pairing ) 

Pada tahap ini guru meminta kepada siswa 

untukberpasangan dengan teman disampingnya, misalnya 
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temansebangkunya. Ini dilakukan agar siswa yang 

bersangkutan dapatbertukar informasi satu sama lain dan 

saling melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan 

pada tahap Think. 

Pada tahap ini bahwa ada dua orang siswa untuk 

setiap pasangan. Langkah ini dapat berkembang dengan 

menerima pasangan lain untuk membentuk kelompok 

berempat dengan tujuan memperkaya pemikiran mereka 

sebelum berbagi dengan kelompok lain yang lebih besar, 

misalnya kelas. Namun dengan pertimbangan tertentu, 

terkadang kelompok yang besar akanbersifat kurang 

efektif karena akan mengurangi ruang dan kesempatan 

bagi tiap individu untuk berpikir dan mengungkapkan 

idenya. 

Guru mengarahkan siswa untuk berpasangan 

danmendiskusikan apa yang telah dipikirkan dengan 

teman sebangku. 

3. Berbagi (Sharing) 

Pada tahap ini setiap pasangan atau kelompok 

kemudianberbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban 

mereka denganpasangan atau kelompok lain atau bisa ke 

kelompok yang lebihbesar yaitu kelas. 

Tahap ini merupakan penyempurnaan, dalam 

artian bahwa tahap ini menolong agarsemua kelompok 

berakhir titik yang sama yaitu jawaban yangpaling benar. 

Pasangan atau kelompok yang pemikirannya masihkurang 

sempurna atau yang belum 

menyelesaikanpermasalahannya diharapkan menjadi lebih 

memahamipemecahan masalah yang diberikan 
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berdasarkan penjelasankelompok lain yang berkesempatan 

untuk mengungkapkanpemikirannya. Atau jika waktu 

memungkinkan, dapat jugamemberi kesempatan pada 

semua kelompok untuk maju danmenyampaikan hasil 

diskusinya bersama pasangannya. Siswaberbagi 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil diskusi di depan 

kelas. Pada kesempatan ini pula, guru dalam meluruskan 

danmengoreksi mampu memberikan penguatan jawaban di 

akhirpembelajaran. Sebelum guru menerapkan ketiga 

tahap di atas, guruterlebih dahulu memberikan penjelasan 

materi yang akan dibaha soleh siswa baik secara individu 

maupun berpasangan. Jika hal ini tidak dilaksanakan, 

kemungkinan akan membuat siswa kebingungan mengenai 

materi yang hendak di bahas. Berikut adalah langkah-

langkahnya: 

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

b. Siswa diberikan satu permasalahan yang berkaitan 

denganpokok bahasan yang telah dijelaskan oleh guru, 

untuk kemudian dipikirkan pemecahannya secara 

individu. 

c. Siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku 

danmengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 

Dalamlangkah ini siswa harus mencari titik temu dari 

pemikiranmasing-masing. 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama 

pasangan di depan kelas. 
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e. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 

materiyang belum di ungkapkan oleh siswa. 

f. Guru memberi kesimpulan. 

g. Penutup. 

 

F. Kelebihan Dan Kekurangan Think Pair Share (TPS) 

Dalam setiap stategi, metode, maupun model 

pembelajaran, tidak akanada sesuatu hal yang sempurna dan 

dapat digunakan dalam setiap pembelajaran. Setiap jenis 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya : 

1. Kelebihan Think Pair Share antara lain: 

a. Meningkatkan daya pikir siswa. 

b. Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan 

kualitas respons siswa. 

c. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai 

konsep dalam mata pelajaran. 

d. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran 

selama diskusi. 

e. Siswa dapat belajar dari siswa lain. 

f.  Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai 

kesempatan untukberbagi atau menyampaikan idenya. 

2. Kekurangan Think Pair Share antara lain: 

a. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

b. Lebih sedikit ide yang muncul. 

c. Jika jumlah siswa sangat besar maka guru akan 

mengalami kesulitandalam membimbing siswa yang 

membutuhkan perhatian lebih. 
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d. Lebih banyak waktu yang di perlukan untuk 

presentasi karenakelompok yang banyak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tps 

memilikibeberapa kelebihan di antaranya dapat memudahkan 

guru maupun siswadalam mementuk kelompok, karena setiap 

kelompok terdiri dari dua siswasaja. Selain itu siswa dapat 

lebih leluasa mengemukakan pendapatnya.Namun, tps juga 

memiliki kekurangan jika kemampuan siswa rendah 

dankelompok banyak, model pembelajaran ini sulit di 

terapkan. 
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MODEL PEMBELAJARAN 

COOPERATIVE LEARNING TYPE TAI 

(TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION/TEAM 

ACCELERATED INSTRUCTION) 

 

 

 

  

I.  PENDAHULUAN 

 Meskipun dalam proses belajar mengajar sudah 

tercakup adanya komponen-komponen seperti model, strategi, 

pendekatan, metode, dan tehnik yang dikembangkan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam belajar serta untuk mencapai 

tujuan utama pembelajaran yaitu adanya keberhasilan siswa 

dalam belajar dalam rangka pendidikan baik dalam suatu mata 

pelajaran maupun pendidikan pada umumnya , namun semua 

itu belum cukup untuk menghilangkan kesan negatif yang 

sudah melekat pada siswa. Kegiatan pembelajaran disekolah 

menunjukkan bahwa banyak model pembelajaran 

dikembangkan, nasmun masih jarang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Adanya kecenderungan untuk melaksanakan 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centred) masih 

lebih dominan dilakukan daripada pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (student oriented). Hal ini disebabkan adanya 

perasaan ribet atau terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan 

ataupun kurangnya pengetahuan guru tentang model-model 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal yang harus diingat oleh guru 
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adalah tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk 

segala situasi dan kondis. 

 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. Cooperative Learning sebagai salah model 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif langkah untuk mengatasi 

permasalahan diatas. Cooperative Learning yang memiliki 

berbagai tipe sangat memungkinkan dilakukan dengan 

menyesuaikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-

media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Berikut 

penulis sajikan Model Pembelajaran Cooperative Learning 

type TAI (Team Assisted Individualization/Team Accelerated 

Instruction) dan implementasinya pada pembelajaran tiap mata 

pelajaran. 

 

II.      TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Untuk mengetahui model pembelajaran cooperative 

learning tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

b. Untuk mengetahui saja karakteristik model 

pembelajaran cooperative learning tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). 

c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). 
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d. Untuk mengetahui aplikasi model 

pembelajaran cooperative learning tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah 

yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang 

merasa bingung untuk membedakannya. Istilahistilah tersebut 

adalah: (1) model pembelajaran (2) pendekatan pembelajaran; 

(3) metode pembelajaran; (4) strategi pembelajaran; (5) teknik 

pembelajaran; dan (6) taktik pembelajaran. Berikut ini akan 

dipaparkan istilah-istilah tersebut, dengan harapan dapat 

memberikan kejelasaan tentang penggunaan istilah tersebut. 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, strategi, dan tehnik pembelajaran. 

Pendekatan pembelajarandapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, 

yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 

yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, 

pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan 
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pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach). 

Pendekatan pemebelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student   centered approach) misalnya 

adalah pendekatan tematik, pendekatan kontekstual, 

pendekatan kolaboratif, pendekatan komunikatif, dst. 

Metode pembelajaran adalah “a way in achieving 

something” cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan 

praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.Terdapat beberapa 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) 

ceramah; (2) diskusi; (3) tanya jawab; (4) praktek; (5) 

laboratorium; (6) pengalaman lapangan; dan sebagainya. 

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam 

strategi/tehnik dan taktik pembelajaran. 

Strategi atau tehnik pembelajaran adalah cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu 

metode secara spesifik. Tidak dipungkiri bahwa terdapat 

perbedaan pandangan dalam memaknai strategi pembelajaran. 

Penulis mengacu pada Melvin L. Silberman, yang memberi 

judul bukunya Active learning Strategies to Teach Any Subject. 

Terjemahan Indonesianya menjadi Acttive Learning, 101 

Strategi pembelajaran Aktif. Di dalamnya berisi cara 

bagaimana mengimplementasikan metode sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan bagi siswa. 

Sama dengan Melvin, Hisayam Zaini, dkk., juga menganut 

pengertian yang sama dalam bukunya Strategi Pembelajaran 

Aktif. Strategi dimaknai sebagai cara bagaimana meramu, 
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mengelola dan menyajikan bahan pembelajaran menjadi 

menarik dan mengesankan, sehingga tidak mudah dilupakan. 

Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang 

sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang samasama 

menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat 

berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam 

penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan 

humor karena memang dia memiliki sense of humor yang 

tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of 

humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik 

karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya 

pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari 

masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman 

dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam 

taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus 

juga seni (kiat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan 

bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu 

kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut 

dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus 

atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

 

B. Pengertian Model Team Assisted Individualization (TAI 

)  

Pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran 

kooperatif dengan bantuan individu kepada siswa yang lemah. 

Tokoh pembelajaran ini adalah Slavin, Leavy, dan 

Madden,1985 (Mohamad Nur, 2000). Menurut Amin Suyitno 

(2006:10): Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team-Assisted 

Individualization termasuk pembelajaran kooperatif yang 

diikuti pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya.  

TAI singkatan dari Team Assisted Individualization, 

TAI termasuk kategori  pembelajaran kooperatif, dalam model 

pembelajaran TAI, Zubaedi (2011: 224) jugamengungkapkan 

bahwa, “TAI adalah pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen terdidri dari 

4 sampai 5 dalam setiap kelompoknya, diikuti dengan 

pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan 

bagaimana bekerja sama dalam satu kelompok. Masing-masing 
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dalam satu kelompok memiliki tugas yang setara”. Dengan 

pembelajaran kelompok diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan 

rasa sosial yang tinggi. Sebelum dibentuk kelompok, siswa 

diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok, 

siswa diajarkan menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, 

mendorong teman lain untuk bekerjasama, menghargai 

pendapat teman lain, dan sebagainya.  

Robert Slavin (Huda,2013:200), mengungkapkan 

bahwa TAI (Teams Assisted Individualization) merupakan 

sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan 

pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 

akademik. Pengembangan TAI dapat mendukung praktik-

praktik ruang kelas, seperti pengelompokkan siswa, 

pengelompokkan kemampuan di dalam kelas, pengajaran 

terprogram, dan pengajaran berbasis-komputer. Salah satu ciri 

pembelajaran kooperatif adalah kemampuan siswa untuk 

bekerjasama dalam kelompok kecil yang heterogen. Masing-

masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara, 

karena pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok 

sangat diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertangung 

jawab membantu temannya yang lemah dalam kemampuan 

dan keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah akan 

terbantu dalam memahami permasalahan yang diselesaikan 

dalam kelompok tersebut.  

Model pembelajaran TAI memiliki delapan komponen. 

Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai berikut: (1) 

Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri 
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atas 4 sampai 5 siswa, (2) Placement Test, yakni pemberian 

pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa 

agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu, 

(3) Student Creative, melaksanakan tugas dalam suatu 

kelompok dengan menciptakan situasi di mana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya, (4) Team Study, yaitu tahapan tindakan belajar 

yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru.  

Memberikan bantuan secara individual kepada siswa 

yang membutuhkannya, (5) Team Scores and Team 

Recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan pemberian kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan memberikan 

dorongan semangat kepada kelompok yang dipandang kurang 

berhasil dalam menyelesaikan tugas, (6) Teaching Group, 

yakni pemberian materi secara singkat dari guru menjelang 

pemberian tugas kelompok, (7) Facts Test, yaitu pelaksanaan 

tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, dan (8) 

Whole-Class Units, yaitu pemberian materi kembali di akhir 

waktu pembelajaran oleh guru dengan strategi pemecahan 

masalah.  

Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang 

mudah diterapkan, melibatkan, aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dalam model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) melibatkan pengakuan 
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tim dan tanggungjawab kelompok untuk pembelajaran 

individu anggota. (Suyitno, 2007: 20).  

 

C. Tujuan Team Assisted  Individualization (TAI) 

TAI dalam pembelajaran adalah sebagai tambahan 

terhadap penyelesaian masalah manajemen dan motivasi dalam 

program-program pembelajaran individual. TAI dirancang 

untuk memperoleh manfaat yang sangat besar dari potensi 

sosialisasi yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif. 

(www. docstop.com)  

Tipe ini mengkombinasikan keunggulan model 

pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran individual, 

model pembelajaran ini dirancang untuk mengatasi kesulitan 

belajar siswa secara individual, oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan 

masalah. Ciri khas pada model pembelajaran TAI ini adalah: 

setiap siswa secara individual belajar model pembelajaran 

yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual 

dibawa ke kelompokkelompok untuk didiskusikan dan saling 

dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung 

jawab bersama.  

 

D.  Prosedur penerapan Team Assisted  Individualization 

(TAI) 

 Dalam pembelajaran TAI memiliki beberapa langkah 

yaitu:  
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1. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi pembelajaran secara individual 

yang sudah dipersiapkan oleh guru.  

2. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa 

untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal.  

3. Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang 

berbeda-beda, baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang, 

rendah) jika mungkin anggota kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku yang berbeda-beda serta kesetaraan 

gender.  

4. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan 

dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, setiap 

anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman 

satu kelompok.  

5. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi 

pembelajaran yang telah  

6. dipelajari.  

7. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.  

8. Guru memberi penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan  

9. nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis.  

Team Assisted Individualization (TAI) mempunyai 

sebuah siklus yang teratur sebagai petunjuk kegiatan 

sebagai berikut:  

1. Tes Penempatan  
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Tes penempatan merupakan langkah dalam 

pembelajaran TAI yang membedakannya dengan model-

model pembelajaran yang lain. Pada tahap ini guru akan 

memberikan tes awal sebagai pengukur untuk 

menempatkan pada kelompoknya. Anak yang 

mempunyai nilai tinggi dalam tes penempatannya akan 

dikelompokkan dengan anak yang sedang dan rendah, 

sehingga kelompok yang terbentuk merupakan 

kelompok yang heterogen tingkat kemampuannya.  

2. Pembentukan kelompok.  

 Kelompok ini terdiri dari 4-5 siswa yang dipilih 

berdasarkan tes penempatan.  

3. Belajar Secara Individu  

Setiap siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru secara individu.  

4. Belajar Kelompok   

Masing-masing siswa saling mengoreksi hasil 

pekerjaan teman satu kelompoknya dan mencari 

penyelesaian yang benar.  

5. Perhitungan Nilai Kelompok  

Perhitungan nilai kelompok dilaksanakan setelah para 

siswa diberikan tes akhir, masing-masing siswa 

mengerjakan tes secara individu kemudian nilainya 

akan dirata-rata menurut kelompoknya, nilai itulah 

yang menjadi nilai kelompok.  

6. Pemberian Penghargaan Kelompok  

Kelompok dengan nilai tertinggi pada setiap akhir 

siklus akan mendapatkan penghargaan, penghargaan 
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ini bisa berupa pemberian sertifikasi, hadiah, atau 

pujian.  

 Pada dasarnya model TAI ini lebih menekankan pada 

evaluasi siswa, setiap peseta didik mengerjakan tugas secara 

individu pada saat evaluasi, tetapi nilainya akan disumbangkan 

untuk kelompok. (Slavin, 2005: 199).  

 

E. Kelebihan dan Kekurangan  

1. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari model 

pembelajaran TAI diantaranya:  

a. Mengurangi kecemasan (reduction of anxiety).  

b. menghilangkan perasaan “terisolasi” dan panik.  

c. menggantikan bentuk persaingan (competition) 

dengan saling   kerjasama (cooperation).  

d. melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. 

  

2. Belajar melalui komunikasi (learning through 

communication), seperti:   

1. mereka dapat berdiskusi (discuss), berdebat 

(debate), atau menyampaikan gagasan, konsep 

dan keahlian sampai benarbenar memahaminya.  

2. mereka memiliki rasa peduli (care), rasa 

tanggungjawab (take responsibility) terhadap 

teman lain dalam proses belajarnya.  

3. mereka dapat belajar menghargai (learn to 

appreciate) perbedaan etnik (ethnicity), 

perbedaan tingkat kemampuan (performance 

level), dan cacat fisik (disability).  
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3.Dengan pembelajaran kooperatif memungkinkan 

siswa dapat belajar bersama, saling membantu, 

mengintegrasikan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah ia miliki, dan menemukan 

pemahamannya sendiri lewat eksplorasi, diskusi, 

menjelaskan, mencari hubungan dan mempertanyakan 

gagasan-gagasan baru yang muncul dalam 

kelompoknya.   

Beberapa kelemahan dari model pembelajaran TAI 

diantaranya:  

1. Terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai 

kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang.  

2. Memerlukan periode lama.  

3. Sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum 

seluruhnya dicapai siswa.  

4. Bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka yang akan bekerja hanyalah beberapa 

murid yang pintar dan yang aktif saja.  

5. Siswa yang pintar akan merasa keberatan karena 

nilai yang diperoleh ditentukan oleh prestasi atau 

pencapain kelompok.  
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MODEL PEMBELAJARAN  

CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu aktivitas 

tertentu. Dalam pengertian lain, model diartikan sebagai 

barang tiruan, metafor, atau kiasan yang dirumuskan. Pouwer 

menerangkan tentang model dengan anggapan seperti kiasan 

yang dirumuskan secara eksplisit yang mengandung sejumlah 

unsur yang saling tergantung. Sebagai metafora model tidak 

pernah dipandang sebagai bagian data yang diwakili. Model 

menjelaskan fenomena dalam bentuk yang tidak seperti 

biasanya. Setiap model diperlukan untuk menjelaskan sesuatu 

yang lebih atau berbeda dari data. Syarat ini dapat dipenuhi 

dengan menyajikan data dalam bentuk: ringkasan (tipe, 

diagram), konfigurasi (structure),  korelasi (pola), idealisasi, 

dan kombinasi dari keempatnya.  

Jadi model merupakan kiasan yang padat yang 

bermanfaat bagi pembanding hubungan antara data terpilih 

dengan hubungan antara unsur terpilih dari suatu konstruksi 

logis. 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang 

pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Selain 

mempunyai sifat yang abstrak, pemahaman konsep matematika 
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yang baik sangatlah penting karena untuk memahami konsep 

yang baru diperlukan prasaratpemahamankonsepsebelumnya. 

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas 

untuk memilih model pembelajaran berikut media yang tepat 

sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya 

tujuanpembelajaran.Dalam makalah ini akan dibahas tentang 

suatu model pembelajaran Creative Problem Solving. Model 

pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif pada pembelajaran 

matematika karena sesuai dengan karakteristik matematika dan 

tuntutan Kurikulum 2004. 

 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Teori Model Pembelajaran Creative Problem Solving 

 Menurut J. Bruner dalam Hidayat (2004:8) belajar 

merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia 

untuk menemukan hal-hal baru diluar informasi yang diberikan 

kepada dirinya. Pengetahuan perlu dipelajari dalam tahap-

tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam 

pikiran (struktur kognitif) manusia yang mempelajarinya. 

Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh (yang 

berarti proses belajar mengajar terjadi secara optimal) jika 

pengetahuan itu dipelajari dalam tahap-tahap 

 sebagai berikut: 

 

1.Tahap Enaktif 

Suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan 

dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda 

konkret atau situasi yang nyata. 
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2.Tahap Ikonik 

Suatu tahap pembelajaran dimana pengetahuan 

direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual. 

(visual Imagery), gambar atau diagram yang menggambarkan 

kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap 

enaktif. 

 

3.Tahap Simbolik 

Suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu 

direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik 

symbol-simbol verbal (misalkan huruf-huruf, kata-kata atau 

kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika maupun 

lambang-lambang abstrak lainnya (Hidayat, 2004:9) 

Suatu proses belajar akan berlangsung secara optimal 

jika pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian 

jika tahap belajar yang pertama ini dirasa cukup, siswa beralih 

ke tahap belajar yang kedua, yaitu tahap belajar dengan 

menggunakan modus representasi ikonik. Selanjutnya kegiatan 

belajar itu dilanjutkan pada tahap ketiga, yaitu tahap belajar 

dengan  

menggunakan modus representasi simbolik. 

 Model “Creative Problem Solving” (CPS) adalah suatu 

model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti 

dengan penguatan ketrampilan. Ketika dihadapkan dengan 

suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan 

memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 

tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa 
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dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas 

proses berpikir (Pepkin, 2004:1). 

 Sedangkan menurut Karen (Dewi, 2008:28) model 

Creative problem Solving (CPS) adalah model pembelajaran 

yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 

keterampilan. 

 Dengan menggunakan model pembelajaran ini 

diharapkan dapat menimbulkan minat sekaligus kreativitas dan 

motivasi siswa dalam mempelajari matematika, sehingga siswa 

dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses 

maupun hasil belajarnya. 

 Suatu soal yang dianggap sebagai “masalah” adalah 

soal yang memerlukan keaslian berpikir tanpa danya contoh 

penyelesaian sebelumnya. Masalah berbeda dengan soal 

latihan. Pada soal latihan, siswa telah mengetahui cara 

menyelesaikannya, karena telah jelas antara hubungan antara 

yang diketahui dengan yang ditanyakan, dan biasanya telah 

ada contoh soal. Pada masalah siswa tidak tahu bagaimana 

cara menyelesaikannya, tetapi siswa tertarik dan tertantang 

untuk menyelesaikannya. Siswa menggunakan segenap 

pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan memproses 

hingga menemukan penyelesaian dari suatu masalah (Suyitno, 

2000:34). 

 

B. Prinsip Model Pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) 

 CPS merupakan representasi dimensi-dimensi proses 

yang alami, bukan suatu usaha yang dipaksakan. CPS 
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merupakan pendekatan yang dinamis, siswa menjadi lebih 

terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih 

tersusun dari awal. Ada banyak kegiatan yang melibatkan 

kreatifitas dalam pemecahan masalah seperti riset dokumen, 

pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang 

kreatif. Dengan CPS, siswa dapat memilih dan 

mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan 

hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran, CPS 

memperluas proses berpikir. 

  

 

Sasaran dari CPS adalah sebagai berikut: 

1. Siswa akan mampu menyatakan urutan langkah-langkah 

pemecahan masalah dalam CPS. 

2. Siswa mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan 

strategi pemecahan masalah. 

3. Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi 

kemungkinan-kemungkinan tersebut  kaitannya dengan 

kriteria-kriteria yang ada. 

4. Siswa mampu memilih suatu pilihan solusi yang optimal. 

5. Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam 

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. 

6. Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat 

digunakan dalam berbagai bidang 

 

a) Osborn (1963), mengatakan bahwa CPS mempunyai 3 

prosedur, yaitu: 

Menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, 
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mengumpulkan dan meneliti data dan informasi yang 

bersangkutan. 

b) Menemukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan 

dan memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan 

masalah. 

c) Manemukan solusi, yaitu proses evaluatif sebagai 

puncak pemecahan masalah. 

 

C. Langkah-langkah Model Pembelajaran Coperative 

Problem Solving (CPS) 

 Adapun proses dari model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS), menurut Pepkin (Dewi, 2008:30) 

terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Klarifikasi masalah: klarifikasi masalah meliputi 

pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang 

diajukan, agar siswa dapat memahami tentang 

penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

2. Pengungkapan pendapat: pada tahap ini siswa dibebaskan 

untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah. 

3. Evaluasi dan Pemilihan: pada tahap evaluasi dan 

pemilihan ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat-

pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok untuk 

menyelesaikan masalah. 

4. Implementasi: pada tahap ini siswa menentukan strategi 

mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, 

kemudian menerapkannya sampai menemukan 

penyelesaian dari masalah tersebut. 

Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-
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langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah, 

diharapkan dapat membantu siswa untuk mengatasi 

kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Alur Berfikir Model Pembelajaran Creative Problem 

SolvingDapatdijelaskan bahwa model pembelajaran creative 

problem solving berawal dari pemikiran: 

 

a. Pembelajaran Berdasarkan Masalah. 

 Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based 

Learning) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteksbagi 

siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritisdan 

keterampilan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pembelajaran 

berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk 

didalamnya belajar bagaimana belajar. Peran guru dalam 

pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, 

mengajukan masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa guru 

mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan 

terjadinya pertukaran ide secara terbuka.Pembelajaran berbasis 

masalah dikembangkan terutama untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, 

dan keterampilan intelektual; belajar tentang berbagai peran 

orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman 

nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar yang otonom dan 

mandiri. 
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b. Aktivitas 

Pembelajaran aktif merupakan keadaan dimana siswa 

dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dipelajari, 

tidak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru saja. 

Siswa lebih berpartisipasi aktif sedemikian sehingga kegiatan 

siswa dalam belajar jauh lebih dominan dari pada kegiatan 

guru dalam mengajar. 

Belajar memerlukan aktivitas, tanpa aktivitas belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Siswa apabila diberi 

tugas atau kepercayaan dan mendapatkan kesempatan untuk 

mengerjakan sesuatu sendiri, maka mereka akan senang hati 

dan penuh kesungguhan akan melaksanakan tugas pada 

kesempatan itu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran siswa 

hendaknya diberi kesempatan untuk mengerjakan sendiri, 

mencoba sendiri dan memikir sendiri, dengan demikian akan 

timbul dengan sendirinya perhatian yang besar, timbul 

kesenangan dan kepuasan, akibatnya pembelajaran akan 

menjadi miliknya dan fungsional. Bentuk-bentuk keaktifan 

tersebut, diwujudkan dalam bentuk kegiatan, seperti: 

mendengarkan, menulis, membaca, berdiskusi, bertanya, 

memperhatikan, menyelesaikan atau mengerjakan tugas dan 

lain sebagainya. 

 

c. Kreativitas 

Kreativitasadalah kegiatan kemampuan atau pola 

berpikir seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, 

dapat dimengerti, dan baru setidaknya bagi individu 

yangbersangkutan serta menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya pada 
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kuantitas dan ketepatgunaan yang dibuat berdasarkan 

kombinasi dan informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada. 

Kreativitas atau berpikir kreatif secara operasional dirumuskan 

sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, 

fleksibilitas dan orisinalitas dalam berpikir. Dapat dijelaskan 

bahwa model pembelajaran creative problem solving dengan 

alat peraga merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

memiliki tiga unsur pokok: 

1. Mendorong siswa berpikir kritis dan terampil 

menyelesaikan masalah. 

2. Mendorong siswa untuk lebih aktif dengan model 

pembelajaran ini. 

3. Mendorong siswa untuk kreatif menggunakan alat peraga 

sebagai media pembelajaran. 

 

 Langkah-langkah dalam CPS menurut William E. 

Mitchell dan Thomas F. Kowalik (Rahman, 2009:10) adalah: 

a. Mess-finding (menemukan masalah yang dirasakan 

sebagai pengganggu). Tahap pertama, merupakan suatu 

usaha untuk mengidentifikasi situasi yang dirasakan 

 mengganggu. 

b. Fact-finding (menemukan fakta). Tahap kedua, mendaftar 

semua fakta yang diketahui yang berhubungan dengan 

situasi  tersebut, yang dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi informasi yang tidak diketahui tetapi 

 esensial pada situsi yang sedang diidentifikasi dan 

dicari. 

c. Problem-finding (menemukan masalah). Pada tahap 

menemukan masalah, diupayakan mengidentifikasi semua 
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kemungkinan ` pernyataan masalah dan kemudian 

memilih yang paling penting atau yang mendasari 

 masalah. 

d. Idea-finding. Pada tahap ini diupayakan untuk 

menemukan sejumlah ide atau gagasan yang mungkin 

 dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

e. Solution-finding. Pada tahap penemuan solusi, ide-ide 

atau gagasan-gagasan pemecahan masalah diseleksi, 

 untuk menemukan ide yang paling tepat untuk 

memecahkan masalah. 

f. Acceptance-finding. Berusaha untuk memperoleh 

penerimaan atas solusi masalah, menyusun rencana 

tindakan  dan mengimplementasikan solusi tersebut. 

 

D. Kelebihan dan Kelemahan Creative Problem Solving 

(CPS) 

1. Kelebihan model pembelajaran creative problem solving 

a. Mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. 

b. Mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu 

kesulitan yang dihadapi. 

c. Belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai 

aspek. 

d. Mendidik siswa percaya diri sendiri. 

 

2. Kelemahan model pembelajaran creative problem 

solving 

a. Memerlukan waktu yang cukup banyak. 

b. Kalau di dalam kelompok itu kemampuan 

anggotanya heterogen, maka siswa yang pandai 
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akan mendominasi dalam diskusi sedang siswa 

yang kurang pandai menjadi pasif sebagai 

pendengar saja. 

 

Model Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu 

model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan 

suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan 

memecahkan masalah (problem solving) untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara 

menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah 

memperluas proses berpikir. Suatu soal yang dianggap sebagai 

“masalah” adalah soal yang memerlukan keaslian berpikir 

tanpa adanya contoh penyelesaian sebelumnya. Masalah 

berbeda dengan soal latihan. Pada soal latihan, siswa telah 

mengetahui cara menyelesaikannya, karena telah jelas antara 

hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan, dan 

biasanya telah ada contoh soal. Pada masalah ini, siswa tidak 

tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi siswa tertarik 

dan tertantang untuk menyelesaikannya. Siswa menggunakan 

segenap pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan 

memproses hingga menemukan penyelesaian dari suatu 

masalah. 
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MODEL PEMBELAJARAN 

LEARNING CYCLE 

 

 

 

 
I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia 

jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi 

kelangsungan peradaban manusia di dunia. Salah satu 

komponen penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Guru 

dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar 

sehingga menuntut guru mempunyai strategi dan kreativitas 

dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan seperti 

yang diharapkan tentu saja dibutuhkan adanya kerjasama yang 

baik antara guru dan siswa. Siswa harus memiliki keaktifan 

tinggi dalam proses belajar mengajar, sedangkan guru harus 

mampu mengadakan pembelajaran yang melibatkan siswa.  

Model pembelajaran yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar memiliki peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu guru dituntut agar 

dapat menerapkan model pembelajaran yang efektif dan efisien 

yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Manfaat dari model pembelajaran adalah 

untuk meningkatkan suasana belajar yang lebih kondusif 

dengan lebih melibatkan aspek-aspek kecerdasan siswa atau 

dengan kata lain siswa diarahkan untuk melakukan aktivitas 
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pembelajaran mandiri dengan pengawasan secara proposional 

oleh guru. 

Ramadhani (2012) menyatakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh tidak tercapainya 

ketuntasan belajar siswa karena guru belum melaksanakan 

inovasi pembelajaran yaitu pada umumnya guru lebih banyak 

menggunakan waktu untuk menjelaskan materi pelajaran, guru 

kurang membimbing siswa untuk memperoleh pengetahuan 

secara mandiri. Oleh karena itu perlu usaha perbaikan agar 

siswa dapat bersikap ilmiah dalam proses pembelajaran yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sikap 

ilmiah dan hasil belajar siswa dapat meningkat apabila guru 

dapat membangkitkan minat siswa, meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa dalam belajar dengan menggunakan berbagai 

macam model pembelajaran, memberikan umpan balik kepada 

siswa. Salah satu alternative untuk pemecahan masalah 

tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran Learning Cycle.  Disebut sebagai 

learning cycle karena tahapan pelaksanaannya 

mempergunakan siklus yang berputar atau melingkar. 

Sehingga model pembelajaran ini mendapatkan julukan model 

pembelajaran yang melingkar atau siklus belajar. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Learning Cycle 

Learning cycle atau siklus belajar  adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa yang merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan 

berperan aktif (Fajaroh, 2008). 

Pengertian dari model pembelajaran learning 

cycle dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah : 

1. Ngalimun, dalam "Strategi dan Model Pebelajaran", 

menyebutkan bahwa model pembelajaran learning 

cycle adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar (peserta 

didik) dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  

2. Anthony W. Lorsbach, dalam "The Learning Cycle As a 

Tool for Planning Science Instruction", menyebutkan 

bahwa model pembelajaran learning cycle adalah sebuah 

model pembelajaran dalam ilmu pendidikan yang konsisten 

dengan teori-teori kontemporer tentang bagaimana individu 

belajar.  

Learning cycle merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang pada 

mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: eksplorasi (exploration), 

menjelaskan (explanation), dan memperluas 

(elaboration/extention), yang dikenal dengan learning cycle 

3E. Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut 
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mengalami perkembangan menjadi lima tahap, yaitu: 

pembangkitan minat/mengajak (engagement), 

eksplorasi/menyelidiki (exploration), menjelaskan 

(explanation), memperluas (elaboration/extention), dan 

evaluasi (evaluation), sehingga dikenal dengan learning cycle 

5E. 

Siklus belajar (learning cycle) adalah salah satu model 

konstruktivis lengkap dalam kasus pembelajaran berbasis riset 

atau brainstorming yang digunakan di dalam kelas (Campbell 

dalam Tuna & Kacar, 2013). Learning cycle berpusat pada 

siswa (student centered) dengan kegiatan yang memberikan 

dasar untuk observasi, pengumpulan data, analisis tentang 

kegiatan, peristiwa, dan fenomena. Learning cycle merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan 

jalan berperanan aktif. 
 

 

B. Sejarah, Tokoh, dan Perkembangan Model 

Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cylce) 

Siklus belajar (learning cycle) adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student 

centered). Pengembangan model ini pertama kali dilakukan 

oleh Science Curriculum Improvement Study (SCIS) pada 

tahun 1970-1974. Model ini dilandasi oleh pandangan 

kontruktivisme dari Piaget yang berangapan bahwa dalam 

belajar pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak dalam 

struktur kognitif   melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Siklus belajar merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan 



 
 

137 
 

(fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta 

didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi, yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Siklus 

belajar pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi 

(exploration), pengenalan konsep (concept introduction) dan 

aplikasi konsep (concept application) (Karplus dan Their 

dalam Renner et al, 1998). 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang mampu 

memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri adalah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran siklus belajar (learning cycle). Siklus belajar 

sebagai strategi pembelajaran pertama kali diperkenalkan 

ketika Robert Karplus dan rekan-rekannya mengimplemen-

tasikannya dalam kurikulum sains (Qarareh, 2012). Model ini 

didesain khusus untuk Science Curriculum Improvement Study 

(SCIS) dan memberikan hasil yang baik dalam pengajaran 

sains/IPA. Pada awalnya model ini terdiri atas tiga fase 

pembelajaran, yaitu eksploration, invention, dan discovery. 

Pada Tahun 1980-an, Lawson kemudian memodifikasi istilah-

istilah tersebut menjadi exploration, concept introduction, dan 

concept application. Pada Tahun 1993, the Biological Science 

Curriculum Study (BSCS) yang dipimpin oleh Rodger Bybee 

mengembangkan learning cycle  yang disebutnya sebagai 

metode kontruktivisme menjadi model pembelajaran siklus 

belajar (learning cycle). 

Siklus  belajar patut dikedepankan, karena sesuai 

dengan teori belajar Piaget (Renner et al, 1988), teori belajar 

yang berbasis konstruktivisme. Piaget menyatakan bahwa 

belajar merupakan pengembangan aspek kognitif yang 
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meliputi : struktur, isi, dan fungsi. Struktur intelektual adalah  

organisasi-organisasi mental tingkat tinggi yang dimiliki 

individu untuk memecahkan masalah-masalah. Isi adalah 

perilaku khas individu dalam merespon masalah yang  

dihadapi. Sedangkan fungsi merupakan proses perkembangan 

intelektual yang mencakup adaptasi dan organisasi (Arifin, 

1995). Adaptasi terdiri atas asimilasi dan akomodasi. Pada 

proses asimilasi individu menggunakan struktur kognitif yang 

sudah ada untuk memberikan respon terhadap rangsangan yang 

diterimanya. Dalam asimilasi individu berinteraksi dengan data 

yang ada di lingkungan untuk diproses dalam struktur 

mentalnya. Dalam proses ini struktur mental individu dapat 

berubah, sehingga terjadi akomodasi.  

Pada konsisi ini individu melakukan modifikasi dari 

struktur yang ada, sehingga terjadi pengembangan struktur 

mental. Pemerolehan konsep baru akan berdampak pada 

konsep yang telah dimiliki individu. Individu harus dapat 

menghubungkan konsep yang baru dipelajari dengan konsep-

konsep lain dalam suatu hubungan antar konsep. Konsep yang 

baru harus diorganisasikan dengan konsep-konsep lain yang 

telah dimiliki. Organisasi yang baik dari intelektual seseorang 

akan tercermin dari respon yang diberikan dalam menghadapi 

masalah.  

Karplus dan Their (dalam Renner et al, 1988) 

mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan ide 

Piaget di atas. Dalam hal ini pembelajar diberi kesempatan 

untuk mengasimilasi informasi dengan cara mengeksplorasi 

lingkungan, mengakomodasi informasi dengan cara 

mengembangkan konsep, mengorganisasikan informasi  dan 



 
 

139 
 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan menggunakan 

atau memperluas konsep yang dimiliki untuk menjelaskan 

suatu fenomena yang berbeda. Implementasi teori Piaget oleh 

Karplus dikembangkan menjadi fase eksplorasi, pengenalan 

konsep, dan aplikasi konsep. Unsur-unsur teori belajar Piaget 

(asimilasi, akomodasi, dan organisasi) mempunyai 

korespondensi dengan fase-fase dalam Siklus Belajar (abraham 

et al, 1986). 

Tahapan model pembelajaran learning 

cycle mengalami beberapa tahapan. Berikut perkembangan 

tahapan dalam model pembelajaran learning cycle : 

 

1. Tahapan Model Pembelajaran Learning Cycle Menurut 

Robert Karplus. 

Robert Karplus adalah orang yang pertama kali 

mengenalkan dan mengembangkan model 

pembelajaran learningcycle (LC).Menurut RobertKarplus ada 

tiga tahapandalammodel pembelajaran learning cycle yakni 

sebagai berikut : 

 exploration. 

 invention. 

 discovery. 

 

2. Tahapan Model Pembelajaran Learning Cycle Menurut 

Charles R. Barman. 

Charles R. Barman mengembangkan tahapan model 

pembelajaran learning cycle yang dikemukakan oleh Robert 

Karplus. Menurut Charles R.Barman tahapan dalam  model 

pembelajaran learning cycle adalah sebagai berikut : 
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 exploration phase. 

 concept introduction. 

 concept application. 

 

3. Model Pembelajaran Learning Cycle 4 Fase (4-

E Science Learing Cycle). 

Menurut  A.A. Carin dalam "Teaching Science Throygh 

Discovery", menyebutkan bahwa model pembelajaran learning 

cycle 4 fase (4-E science learning cycle) atau model siklus 

belajar sains 4-E memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : 

 exploration phase (fase penyelidikan). Pada tahap ini, 

para peserta didik belajar melalui keterlibatan dan 

tindakan-tindakan, gagasan-gagasan mereka dan 

hubungan -hubungan dengan materi baru yang 

diperkenalkan dengan bimbingan pendidik sehingga 

memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan 

sebelumnya, mengembangkan minat, menumbuhkan 

dan memelihara rasa ingin tahu terhadap materi 

tersebut. 

 explanation phase (fase pengenalan). Pada tahap ini, 

para peserta didik ditunjukkan untuk mengembangkan 

mental. Tujuan dari tahapan ini adalah pendidik 

membantu para peserta didik dalam memperkenalkan 

konsep sederhana, jelas dan langsung yang berkaitan 

dengan tahapan atau fase sebelumnya. 

 expansion phase (fase perluasan). Pada tahap ini, para 

peserta didik mengembangkan konsep-konsep yang 

baru dipelajari untuk diterapkan pada contoh-contoh 

lain dan dipakai sebagai ilustrasi sehingga dapat 
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membantu peserta didik mengembangkan gagasan-

gagasan mereka dalam kehidupannya. 

 evaluation phase (fase evaluasi). Pada tahap ini, para 

peserta didik akan memberikan penjelasannya 

berkaitan dengan siklus pembelajaran. Evaluasi dapat 

berlangsung pada setiap fase pembelajaran dengan 

tujuan untuk menggiring pemahaman peserta didik 

terhadap pemahaman akan konsep serta mengetahui 

perkembangan keterampilan dalam proses yang telah 

dilakukan.  

 

4. Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase (5-E). 

Model pembelajar learning cycle 5 fase merupakan 

penyempurnaan dari tahapan model pembelajaran learning 

cycle sebelumnya. Tahapan dalam model 

pembelajaran learning cycle 5 fase adalah sebagai berikut : 

 engagement (keterlibatan). Dalam tahap ini, pendidik 

terlibat secara langsung dan berada di tengah kegiatan 

pembelajaran. Pendidik menciptakan masalah, menilai 

pengetahuan awal peserta didik, membantu peserta 

didik dalam membuat hubungan, dan 

menginformasikan langkah ke tahap atau fase 

berikutnya. 

 exploration (eksplorasi). Dalam tahap ini, peserta 

didik mengumpulkan data untuk memecahkan masalah, 

sedangkan pendidik memastikan bahwa peserta didik 

mengumpulkan dan mengatur data mereka untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 
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 explanation (penjelasan). Pada tahap ini, peserta didik 

menggunakan data yang mereka kumpulkan untuk 

memecahkan masalah dan melaporkan apa yang 

mereka lakukan dan mencoba untuk mencari tahu 

jawaban atas masalah yang disajikan. Pendidik juga 

memperkenalkan kosa kata baru, frasa atau kalimat 

untuk label apa yang peserta didik sudah tahu. 

 elaboration (elaborasi). Pada tahap ini, pendidik 

memberi peserta didik informasi baru yang lebih luas 

terhadap apa yang mereka telah pelajari di bagian-

bagian awal dari siklus belajar. Sedangkan pendidik 

akan menciptakan masalah agar peserta didik mampu 

memecahkan masalah dengan menerapkan apa yang 

telah mereka pelajari. 

 evaluation (evaluasi). Pada tahap ini, pendidik akan 

mengadakan evaluasi dengan tes pada akhir setiap 

tahap. 

 

5. Model Pembelajaran Learning Cycle 6 Fase (6-E). 

Perkembangan selanjutnya dari model pembelajaran learning 

cycle adalah learning cycle 6-E. Menurut Santoso dalam 

"Dinamika Kelompok", menyebutkan bahwa tahapan 

pembelajaran learning cycle 6 fase adalah sebagai berikut : 

 fase identifikasi (identification). Pada tahap ini, 

pendidik akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

khusus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

 fase mengakses (invite). Pada tahap ini, pendidik akan 

mengakses pengetahuan terdahulu yang dimiliki oleh 

peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui apa saja 
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yang sudah diketahui oleh peserta didik yang berkaitan 

dengan topik bahasan. 

 fase menyelidiki (eksplorasi). Pada tahap ini, pendidik 

akan menyelidiki tentang pengetahuan terdahulu yang 

telah diketahui oleh peserta didik, selanjutnya 

mengoreksi apakah pengetahuan tersebut sudah benar, 

setengah benar, atau salah. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil 

tanpa pengajaran langsung dari pendidik. Dalam tahap 

ini pendidik berperan sebagai fasilitator. 

 fase menjelaskan (explain). Pada tahap ini, pendidik 

akan memperkenalkan konsep baru yang berkaitan 

dengan konsep pada fase eksplorasi dan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk menghubungkan 

pemahaman baru dengan pengetahuan terdahulu. 

Pendidik harus mendorong siswa untuk menjelaskan 

konsep dengan kalimat mereka sendiri dengan saling 

menghargai dan mendengarkan. 

 fase merinci (elaborate). Pada tahap ini, pendidik 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

menerapkan pemahaman baru pada konteks yang 

berbeda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

memberikan tantangan atau latihan soal tentang 

pemahaman baru tersebut. 

 fase menilai (evaluasi). Pada tahap ini, pendidik akan 

menilai perubahan-perubahan dalam situasi baru. 

Pendidik dapat mengamati pengetahuan atau 

pemahaman peserta didik dalam hal penerapan konsep 

baru tersebut. 
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6. Model Pembelajaran Learning Cycle 7 Fase (7-E). 

Model pembelajaran learning cycle 7 fase dikembangkan 

oleh Arthur Eisenkraft , yang merupakan penyempurnaan 

dari model pembelajaran learning cycle 6 fase. Tahapan dalam 

model pembelajaran learning cycle 7 fase adalah sebagai 

berikut : 

 elicit (mendatangkan pengetahuan awal peserta 

didik). Tahap ini untuk mengetahui sampai di mana 

pengetahuan peserta didik terhadap pelajaran yang akan 

dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang menstimulus pengetahuan awal siswa sehingga 

timbul respon dari pemikiran siswa serta menimbulkan 

kepenasaran tentang jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan oleh pendidik. 

 engage (mempertunangkan). Tahap di mana peserta 

didik dan pendidik akan saling memberikan informasi 

dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal 

tadi, memberikan peserta didik ide dan rencana 

pembelajaran sekaligus memotivasi siswa agar lebih 

berminat untuk mempelajari konsep dan 

memperhatikan pendidik dalam mengajar. Tahap ini 

dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, membaca 

atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka 

pengetahuan peserta didik dan mengembangkan rasa 

keingin-tahuan peserta didik. 

 explore (menyelidiki). Tahap yang membawa peserta 

didik untuk memperoleh pengetahuan dengan 

pengalaman langsung yang berhubungan dengan 
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konsep yang akan dipelajari. Peserta didik dapat 

mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari 

bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan 

sebelumnya. 

 explain (menjelaskan). Tahap yang di dalamnya berisi 

ajakan terhadap peserta didik untuk menjelaskan 

konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka 

dapatkan ketika fase eksplorasi. Kemudian dari definisi 

dan konsep yang telah ada didiskusikan sehingga pada 

akhirnya menuju konsep dan definisi yang lebih 

formal. 

 elaborate (menerapkan). Tahap yang bertujuan untuk 

membawa peserta didik menerapkan simbol-simbol, 

definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-

keterampilan pada permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. 

 evaluate (menilai). Tahap evaluasi dari hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini 

dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal dan 

informasi. Pendidik diharapkan secara terus menerus 

dapat mengobservasi dan memperhatikan peserta didik 

terhadap kemampuan dan keterampilan untuk menilai 

tingkat pengetahuan dan kemampuannya, kemudian 

melihat perubahan pemikiran peserta didik terhadap 

pemikiran awalnya. 

 extend (memperluas). Tahap ini bertujuan untuk 

berfikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh 

penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan 

kegiatan ini dapat membangkitkan keingin-tahuan 
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peserta didik untuk mencari hubungan konsep yang 

mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah atau 

belum mereka pelajari. 

 
 

C. Tujuan Pengembangan dan Penerapan Model 

Pembelajaran Learning Cycle 

Siklus belajar 5E (learning cycle 5E) adalah salah satu 

model konstruktivis lengkap dalam kasus pembelajaran 

berbasis riset atau brainstorming yang digunakan di dalam 

kelas (Campbell dalam Tuna & Kacar, 2013). Learning cycle 

5E berpusat pada siswa (student centered) dengan kegiatan 

yang memberikan dasar untuk observasi, pengumpulan data, 

analisis tentang kegiatan, peristiwa, dan fenomena. Learning 

cycle 5E merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) 

yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan jalan berperanan aktif. 

Rapi (2008) menyatakan bahwa model pembelajaran 

siklus belajar/ Learning cycle dapat meningkatkan sikap ilmiah 

siswa karena model pembelajaran ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengkontruksi pengetahuan yang dimiliki 

serta mengaitkan konsep-konsep yang sudah dipahami dengan 

konsep-konsep yang akan dipelajari sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Azizah (2008) dalam jurnalnya yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran Learning Cycle dapat 

meningkatkan kemampuan bekerja ilmiah/sikap ilmiah siswa 
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karena siswa terlibat aktif dalam proses pencarian 

pengetahuan.   

Model pembelajaran Learning Cycle 5E menjadikan 

siswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, 

meningkatkan motivasi belajar, kerjasama, saling belajar, 

keakraban, saling menghargai serta siswa lebih berpartisipasi 

dalam belajar. Menurut penelitian Irda Sayuti dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E  

dapat meningkatkan pencapaian belajar lebih besar didalam 

pembelajaran sains dibandingkan dengan pembelajaran 

tradisional yaitu pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik, 

sikap siswa dalam pembelajaran sains lebih baik serta dapat 

memperbaiki kemampuan menjawab permasalahan siswa. 

  Fajaroh (2008), bahwa Model pembelajaran Learning 

Cycle 5E mendorong siswa mengembangkan sendiri 

pemahaman konsep ilmu pengetahuan, menggali dan 

memperdalam pemahamannya dan kemudian menerapkan 

konsep dalam situasi baru, sehingga dapat meningkatkan daya 

serap siswa didalam belajar. Learning Cycle 5E dapat 

membantu siswa memahami konsep dalam berbagai aspek 

karena didukung dengan adanya fase-fase pembelajaran pada 

model pembelajaran Learning Cycle 5E.  Sedangkan menurut 

Khairani (2011), model pembelajaran Learning Cycle 5E 

mempunyai fase-fase yang yang menuntut siswa untuk lebih 

aktif menggali dan memperkaya pemahaman siswa terhadap 

konsep- konsep yang dipelajari sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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D. Tahapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle) 

Sesuai dengan namanya, model ini memiliki lima 

fase/tahap yang setiap fasenya dimulai dengan huruf E sebagai 

berikut : 
 

 Engage(mengajak-melibatkan);merupakan fase saat 

guru mencoba memusatkan perhatian siswa dan 

mengikutsertakan siswa ke dalam sebuah konsep baru 

dengan cara memberikan pertanyaan motivasi, 

memberikan gambaran tentang materi yang akan 

dipelajari, demonstrasi, atau aktivitas lain yang 

digunakan untuk membuka pengetahuan siswa dan 

mengembangkan rasa keingintahuan siswa. Pada fase 

ini guru menggali pengetahuan awal siswa untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan dan pikiran siswa 

mengenai konsep yang akan dipelajari. Hal terpenting 

dalam fase ini adalah guru menghindari mendefinisikan 

dan membuat penjelasan tentang konsep yang akan 

dibahas. 

Fase ini bertujuan mempersiapkan diri siswa agar 

terkondisi dalam menempuh fase berikutnya dengan 

jalan mengeksplorasi pengetahuan awal dan ide-ide 

mereka, serta untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran sebelumnya. 

Dalam fase engagement ini minat dan keingintahuan 

siswa tentang topic yang akan dipelajari berusaha 

dibangkitkan. Siswa juga diajak membuat prediksi-

prediksi tentang fenomena yang akan dipelajari dan 

dibuktikan dalam tahap eksplorasi. 
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 Explore (menyelidiki);merupakan fase kedua yang 

sering diwujudkan dalam kegiatan laboratorium 

(praktikum) dan diskusi yang dilakukan secara 

berkelompok. Fase ini memberikan pengalaman yang 

nyata bagi siswa. Siswa diajak terlibat secara langsung 

pada fenomena atau situasi yang mereka selidiki. Siswa 

saat berada di dalam fase ini merancang dan melakukan 

eksperimen atau praktikum, melakukan pengujian 

hipotesis, serta melakukan pengumpulan data/informasi 

untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

Siswa dilibatkan secara fisik dan mental. Sebagai hasil 

keterlibatan mental dan fisik mereka dalam kegiatan 

tersebut, para siswa akan mampu membentuk 

hubungan, mengamati pola, mengidentifikasi variabel, 

dan bertanya. Guru berperan sebagai fasilitator atau 

pemandu yang mengarahkan siswa agar mampu 

mengeksplorasi dan menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan. Guru hanya harus 

membimbing siswa, tidak berpartisipasi sepenuhnya 

kepada karya siswa. Hal terpenting ketika guru 

membimbing adalah jika melihat kesalahan siswa maka 

tidak boleh langsung memperbaikinya, tetapi harus 

memberikan beberapa petunjuk atau menunjukkan 

beberapa cara agar siswa mengoreksi sendiri. 

Sementara siswa berinteraksi satu sama lain dan tidak 

pasif dalam proses ini. 

Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa 

pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, 
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melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide 

melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah 

literatur. 

 Explain (menjelaskan);merupakan fase saat perhatian 

siswa difokuskan pada aspek tertentu dari pengalaman 

mereka pada fase-fase sebelumnya. Siswa diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan pemahaman konsep 

mereka, keterampilan proses, atau perilaku. Kata 

explanation berarti tindakan atau proses di mana 

konsep, proses, atau keterampilan menjadi jelas dan 

dapat dipahami. Siswa melakukan diskusi kelompok 

untuk menganalisis data/infor-masi yang dikumpulkan 

dari kegiatan pada fase sebelumnya. Guru membimbing 

siswa untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah 

mereka lakukan dengan menggunakan ide dan kata-

kata mereka sendiri, sehingga diharapkan pemahaman 

konsep muncul dari pengalaman mereka setelah 

melakukan kegiatan. Guru memberikan definisi formal 

dan penjelasan ilmiah. Selanjutnya, dengan memberi-

kan penjelasan tingkat pengetahuan dasar kepada 

siswa, guru bila memungkinkan agar membantu siswa 

untuk menyatukan bersama-sama pengalaman mereka, 

untuk menjelaskan hasil mereka, dan untuk membentuk 

konsep-konsep baru. Tujuan tahap ini adalah untuk 

memperbaiki kesalahan dalam temuan siswa sebelum 

tahap berikut-nya. 

Dalam fase ini guru mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi dari penjelasan mereka, 
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dan mengarahkan kegiatan diskusi. Pada tahap ini 

siswa menemukan istilah-istilah dari konsep yang 

dipelajari. 
 

 Elaboration/Extention (memperluas); merupakan fase 

yang dapat dianggap sebagai perpanjangan langkah 

penelitian karena adanya masalah suplemen (penguat). 

Fase ini memfasilitasi siswa untuk dapat menerapkan 

konsep yang telah mereka peroleh berdasarkan kegiatan 

yang telah mereka lakukan ke dalam situasi atau 

masalah yang baru. Masalah baru tersebut memiliki 

penyelesaian yang identik atau mirip dengan apa yang 

dibahas sebelumnya. Siswa menggunakan konsep yang 

baru dipelajari dalam situasi berbeda atau mengulangi 

beberapa kali aplikasi yang berhubungan dengan 

konsep yang dipelajari agar menjadi masukan ke dalam 

memori jangka panjangnya dan menjadi permanen. 

Selama fase elaborasi, siswa dapat dilibatkan kembali 

dalam kegiatan diskusi dan pencarian informasi. Siswa 

mengiden-tifikasi masalah dan mengumpulkan 

informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan melalui diskusi. Yaitu 

siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam 

situasi baru melalui kegiatan-kegiatan seperti 

praktikum lanjutan dan problem solving. 
 

 Evaluate(evaluasi);merupakan fase saat guru mencari 

tahu kualitas dan kuantitas ketercapaian pemahaman 

siswa terhadap topik yang telah mereka pelajari. Fase 

ini dapat diwujudkan dalam metode formal atau 
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informal. Guru mengajukan pertanyaan dan membuat 

siswa merespon secara lisan atau tulisan. Selain itu, 

siswa diminta untuk mengaitkan apa yang telah mereka 

pelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Fase ini 

adalah fase di mana siswa dapat menunjukkan sikap 

mereka tentang pembelajaran dan dapat merubah gaya 

pemikiran mereka atau perilaku. Evaluasi informal 

dapat terjadi pada awal dan seluruh urutan model siklus 

belajar 5E. Guru juga dapat menyelesaikan evaluasi 

formal setelah fase elaborasi. Evaluasi bisa dilakukan 

secara formatif maupun sumatif dan berfokus pada 

kemampuan siswa menggunakan informasi yang telah 

mereka peroleh selama kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi engagement berkisar pada pra-penilaian. 

Artinya, mencari tahu apa yang sudah diketahui siswa 

tentang topik yang akan dibahas dengan mengajukan 

pertanyaan dan membuat siswa merespon secara lisan 

atau tulisan. Dalam exploration, evaluasi berfokus pada 

proses. Artinya, pada proses pengumpulan data oleh 

siswa, bukan produk dari pengumpulan data. Evaluasi 

explain berfokus pada seberapa baik siswa dapat 

menggunakan informasi yang mereka kumpulkan dan 

apa yang sudah mereka tahu tentang ide-ide baru. 

Evaluasi elaboration dapat disamakan dengan tes di 

akhir pelajaran untuk mengetahui seberapa jauh 

pemahaman siswa terkait konsep yang telah dipelajari. 

Dilakukan evaluasi terhadap efektifitas fase-fase 

sebelumnya dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, 

pemahaman konsep atau kompetensi siswa melalui 
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problem solving dalam konteks baru yang kadang-

kadang mendorong siswa melakukan investigasi lebih 

lanjut. 

 
 

Gambar 1 Fase Learning Cycle 

 

E. Prosedur Penerapan Model pembelajaran Learning 

Cycle 

Learning Cycle atau  Siklus belajar adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada kegiatan penyelidikan 

sebelum konsep ilmiah diperkenalkan kepada siswa. Dalam 

model pembelajaran Learning Cycle siswa mengembangkan 

pemahaman konsep melalui pengalaman langsung yang 

bertahap dan bersiklus. Implementasi Learning Cycle dalam 

pembelajaran sesuai dengan pandangan kontruktivis yaitu: (1) 
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pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa; (2) 

informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi 

individu; (3) orientasi pembelajaran adalah investigasi dan 

penemuan yang merupakan pemecahan masalah. Dengan 

demikian proses pembelajaran bukan lagi sekedar transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi merupakan proses 

perolehan konsep yang berorientasi pada keterlibatan siswa 

secara aktif dan langsung. Dapat juga diartikan sebagai suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

siswa berperan aktif untuk dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran.  

 
Implementasi Learning Cycle (LC) dalam 

pembelajaran sesuai dengan pandangan kontruktivis yaitu: 

1.     Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi 

secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. 

Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa. 
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2.     Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah 

dimiliki siswa. Informasi baru yang dimiliki siswa 

berasal dari interpretasi individu. 

3.     Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan 

penemuan yang merupakan pemecahan masalah. 

(Hudojo, 2001) 

Dengan demikian proses pembelajaran bukan lagi 

sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, seperti dalam 

falsafah behaviorisme, tetapi merupakan proses pemerolehan 

konsep yang berorientasi pada keterlibatan siswa secara aktif 

dan langsung. Proses pembelajaran demikian akan lebih 

bermakna dan menjadikan skema dalam diri pebelajar menjadi 

pengetahuan fungsional yang setiap saat dapat diorganisasi 

oleh pebelajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi. Hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi dan 

sekolah menengah tentang implementasi LC dalam 

pembelajaran sain menunjukkan keberhasilan model ini dalam 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa (Budiasih 

dan Widarti, 2004; Fajaroh dan Dasna, 2004). Marek dan 

Methven (dalam Iskandar, 2005) menyatakan bahwa siswa 

yang gurunya mengimplementasikan LC mempunyai 

ketrampilan menjelaskan yang lebih baik dari pada siswa yang 

gurunya menerapkan metode ekspositori 

Menurut Lawson (1989) dalam Bybee (1996:205) siklus 

belajar  sains  adalah satu cara berpikir dan bertindak yang 

cocok untuk siswa belajar. Penggunaan siklus belajar (learning 

cycle)  memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengungkapkan pengetahuan sebelumnya dan kesempatan 

untuk menyanggah, mendebat gagasan-gagasan mereka, proses 
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ini menghasilkan ketidakseimbangan kognitif, sehingga  

mengembangkan tingkat penalaran yang lebih tinggi, dan 

merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pembelajaran 

sains.   

Menurut  Renner dan Marek  dalam Martin (1994:202-

203)  bahwa dari riset yang mereka lakukan tentang 

penggunaan  model siklus belajar (learning cycle)  pada 

pembelajaran ternyata hasilnya dapat meningkatkan prestasi  

anak-anak dan meningkatkan pengembangan keterampilan 

prosesnya. Mereka juga mengakui bahwa siklus belajar 

(learning cycle) dapat meningkatkan intelektual anak. 

Bagaimanapun juga mereka menyimpulkan  bahwa model 

siklus belajar (learning cycle) adalah suatu cara untuk 

membantu anak-anak menerapkan matematika, keterampilan 

ilmu kemasyarakatan, menginterpretasikan grafik, tabel, dan 

poster serta asimilasi data untuk memecahkan masalah, dan 

menentukan maksud atau arti kalimat.  Para peneliti 

mengungkapkan bahwa siklus belajar (learning cycle) adalah 

suatu cara alami untuk belajar dan memenuhi tujuan 

pendidikan utama  membantu anak-anak belajar bagaimana 

cara berpikir. 

Pembelajaran Bersiklus (cycle learning) pembelajaran 

efektif secara bersiklus, mulai dari eksplorasi (deskripsi), 

kemudian eksplanasi (empiric), dan diakhiri dengan aplikasi 

(aduktif). Eksplorasi berarti menggali pengetahuan rasyarat, 

eksplnasi berarti menghenalkan konsep baru dan alternative 

pemecahan, dan aplikasi berarti menggunakan konsepdalam 

konteks yang berbeda. 
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Pada tahapan pelaksanaan, model pembelajaran 

learning cycle mempergunakan beberapa tahapan yang 

nantinya akan dilalui. Inti dari kegiatan pembelajaran ini 

adalah siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksikan 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang 

diperolehnya dari hasil diskusi bersama dengan teman-teman 

sekelompoknya dan selanjutnya akan digunakan untuk 

dipaparkan di depan teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, 

model pembelajaran learning cycle ini temasuk dalam 

kelompok pembelajaran cooperative. 

Secara garis besar peran siswa pada setiap tahapan 

learning cycle 5E model dapat disajikan pada Gambar : 

 

 
 

Gambar 3 Peran siswa pada setiap tehapan 
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Pada fase engagement, siswa dituntut untuk 

meningkatkan rasa ingin tahu terhadap materi yang diajarkan, 

pada fase exploration, siswa harus mengeksplor pengetahuan 

yang dimiliki menguji prediksi, melakukan dan mencatat 

pengamatan serta ide-ide secara berkelompok sehingga dapat 

melatih kerjasama, toleransi, teliti dan bertanggung jawab 

contohnya dengan melakukan demonstrasi. Selanjutnya pada 

fase explaination siswa harus memaparkan hasil diskusi 

sehingga melatih kepercayaan diri siswa untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Pada fase elaborasi, siswa menerapkan 

konsep yang telah dimiliki pada situasi baru sehingga melatih 

siswa untuk berpikir kritis. Kemudian fase evaluation, evaluasi 

terhadap efektifitas fase-fase sebelumnya : evaluasi terhadap 

pengetahuan, pemahaman konsep, atau kompetensi siswa 

dalam konteks baru yang kadang-kadang mendorong siswa 

melakukan investigasi lebih lanjut. 
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Tabel Perbandingan Tipe-Tipe Learning Cycle 

 

•    Deskriptif; para siswa menemukan pola empiris dalam konteks 

khusus (eksplorasi); guru memberi nama pada pola itu 

(pengenalan istilah atau konsep), kemudian pola itu ditentukan 

dalam konteks-konteks lain (aplikasi konsep) 

•    Empiris-induksi; para siswa juga menemukan pola empiris 

dalam konteks khusus (eksplorasi), tetapi mereka selanjutnya 

mengemukakan sebab yang mungkin tentang terjadinya suatu 

pola. 

•    Hipotesis deduktif; dimulai dengan pernyataan sebab. Para 

siswa diminta untuk merumuskan jawaban-jawaban hipotesis-

hipotesis yang mungkin pada terhadap pernyataan itu.  

Pada awalnya Robert Karplus membagi model 

Learning Cycle ke dalam 3 fase, yaitu Eksplorasi 

(exploration), Pengenalan konsep (concept introduction) dan 

Aplikasi konsep (concept application). 

 

Fase I : Exploration 

 Siswa diberi kesempatan untuk mengekplorasi materi 

secara bebas. 

 Siswa mengobservasi dan memahami fenomena alam 

dengan menggunakan pengetahuan awalnya.  

 Siswa mengembangkan pengetahuan baru yang 

melibatkan pengalaman konkrit siswa dengan sedikit 

bimbingan guru. 

 Tujuan eksplorasi ini adalah untuk merangsang minat 

siswa.  
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 Tujuannya bagi guru adalah mengetahui pengetahuan 

awal siswa. 

 

Fase II : Introduction 

 Guru mengenalkan konsep baru serta menghubungkan 

antar konsep yang siswa temukan pada fase eksplorasi.  

 Pengenalan konsep dapat dilakukan dengan cara 

diskusi, melihat tayangan gambar/charta, dsb.  

 Siswa dibimbing untuk memahami konsep dan prinsip-

prinsipnya sehingga dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan menunjukkan membenahi konsep awal 

yang mereka miliki. 

 

Fase III : Aplication 

 Siswa berpikir tentang cara mengaplikasikan konsep 

yang mereka dapat pada fase II untuk diterapkan pada 

situasi lain.  

 Tujuannya adalah secara umum siswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuan mereka.  

 Guru memberikan berbagai persoalan dengan konteks 

yang berbeda untuk diselesaikan siswa dengan konsep 

yang telah mereka dapat pada fase yang kedua. 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakannya pada pengembangan konsep yang 

lebih lanjut.  

Sementara itu, Lawson (1995) mengemukakan tiga tipe 

learning cycle yaitu: 
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1.     Deskriptif; 

Para siswa menemukan dan memberikan suatu pola 

empiris dalam suatu konteks khusus, dan ini merupakan 

fase eksplorasi. Guru memberi nama pada pola tersebut, 

dimana kegiatan ini termasuk fase pengenalan konsep. 

Selanjutnya, pola tersebut\ ditentukan dalam konteks-

konteks lain yang merupakan fase aplikasi konsep. Bentuk 

siklus belajar deskriptif hanya memberikan sebatas apa 

yang diamati tanpa usaha untuk melahirkan hipotesis-

hipotesis untuk menjelaskan hasil pengamatannya. 

2.     Empiris-induksi 

Para siswa menemukan dan memberikan suatu pola 

empiris dalam suatu konteks khusus, yang merupakan fase 

eksplorasi. Selanjutnya, para siswa mengemukakan sebab-

sebab terjadinya pola tersebut, sehingga diperlukan 

penalaran analogi untuk memindahkan atau mentransfer 

konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks-

konteks lain pada konteks baru, dan ini merupakan fase 

pengenalan konsep. Dengan bimbingan guru, para siswa 

menganalisis data yang dikumpulkan selama fase 

eksplorasi untuk mengetahui apakah sebab-sebab yang 

dihipotesiskan sesuai dengan data dan fenomena lain yang 

dikenal, dan ini merupakan fase aplikasi konsep. Dengan 

demikian dalam siklus belajar empiris-induktif, para siswa 

melakukan pengamatan secara deskriptif, mengemukakan 

sebab dan menguji sebab-sebab tersebut 

3.     Hipotesis deduktif;  

Pembelajaran dimulai dengan suatu pertanyaan sebab, 

kemudian para siswa merumuskan jawaban-jawaban atau 
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hipotesis-hipotesis yang mungkin. Selanjutnya, para siswa 

menurunkan konsekuensi-konsekuensi logis dari hipotesis 

tersebut dan merencanakan dan melakukan eksperimen 

eksperimen untuk menguji hoptesis, dimana kegiatan ini 

termasuk fase eksplorasi. Analisis hasil eksperimen 

menyebabkan hipotesis ditolak atau diterima sehingga 

konsep konsep dapat diperkenalkan, dan ini merupakan 

fase pengenalan konsep. Akhirnya, dilakukan penerapan 

konsep-konsep yang relevan dan pola-pola penalaran yang 

terlibat dan didiskusikan pada situasi-situasi lain, dimana 

kegiatan ini termasuk fase aplikasi konsep. 

 
 

F. Kelebihan dan Kekurangan Learning Cycle 

Sebagaimana  kita ketahui bahwa ada berbagai macam 

model pembelajaran yang dapat degunakan dalam 

pembelajaran di kelas, dan medel-model pembelajaran tersebut 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tak 

terkecuali dengan model Learning Cycle. Berikut ini 

dipaparkan kelebihan dan kekurangannya. 

Kelebihan : 

•       Dilihat dari dimensi guru:  

 Memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas 

guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.  

•       Dilihat dari dimensi siswa: 

 Meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran 

 Membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa 

 Pembelajaran menjadi lebih bermakna  
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 Merangsang kembali siswa untuk mengingat kembali 

materi pelajaran yang telah mereka dapatkan 

sebelumnya. 

 Memberikan motivasi kepeda siswa untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran dan menambah rasa 

keingintahuan. 

 Melatih siswa belajar menemukan konsep melalui 

kegiatan eksperimen. 

 Melatih siswa untuk menyampaikan secara lisan 

konsep yang telah mereka pelajari. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, 

mencari, menemukan dan menjelaskan contoh 

penerapan konsep yang telah dipelajari. 

 

Kekurangan : 

1.   Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang 

menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran  

2.   Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran  

3.    Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan 

terorganisasi  

4.    Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam 

menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. 

 
 

G. Kesimpulan  

Siklus belajar (learning cycle) adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student 

centered. Model ini dilandasi oleh pandangan kontruktivisme 
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dari Piaget yang berangapan bahwa dalam belajar pengetahuan 

itu dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitif   melalui 

interaksi dengan lingkungannya. . Siklus belajar pada mulanya 

terdiri dari fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan 

konsep (concept introduction) dan aplikasi konsep (concept 

application). Lawson (1995) mengemukakan tiga tipe learning 

cycle yaitu: 1. Deskriptif, 2. Empiris-induksi, dan 3. Hipotesis 

deduktif.  

Learning Cycle atau Siklus belajar adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada kegiatan penyelidikan 

sebelum konsep ilmiah diperkenalkan kepada siswa. Dalam 

model pembelajaran Learning Cycle siswa mengembangkan 

pemahaman konsep melalui pengalaman langsung yang 

bertahap dan bersiklus. Learning Cycle merupakan rangkaian 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa berperan aktif untuk dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan 

pembelajaran. Learning Cycle mempunya 3 fase, yaitu 

Eksplorasi (exploration), Pengenalan konsep (concept 

introduction) dan Aplikasi konsep (concept application). Tiga 

fase dalam model learning cycle saat ini telah dikembangkan 

dan disempurnakan menjadi 5 fase, yaitusering dijuluki LC 5E 

yaitu Engagement, Exploration, Explaination, Elaboration, dan 

Evaluation (Lorsbach, 2002). 

Kelebihan model pembelajaran Learning Cycle, yaitu 

dalam dimensi guru dapat memperluas wawasan dan 

meningkatkan kreatifitas guru dalam merancang kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan dalam dimensi siswa dapat 

meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara 
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aktif dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan 

sikap ilmiah siswa, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Sedangkan Kekurangan dari Learning Cycle, yaitu efektifitas 

pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran, menuntut kesungguhan dan 

kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih 

terencana dan terorganisasi, dan memerlukan waktu dan tenaga 

yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan 

pembelajaran. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

MEANS-ENDS ANALYSIS (MEA) 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu manusia dalam mengembangkan dirinya 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin pesat maka perlu diikuti oleh 

kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu 

tinggi.Lembaga pendidikan menjadi salah satu harapan 

besar bagi negeri ini agar bisa bangkit dari keterpurukan 

kualitas pendidik dalam semua aspek dan jenjang 

pendidikan.Kualitas pendidikan tersebut sangat diperlukan 

untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan 

terampil agar bisa bersaing secara terbuka di era 

global.Pendidikan menuntut adanya pembenahan dan 

penyempurnaan terhadap aspek subtansif yang 

mendukungnya, terutama kurikulum dan tenaga 

profesional yang melaksanakan kurikulum tersebut yaitu 

pendidik. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Wina Sanjaya berpendapat bahwa salah satu 

masalah pendidikan yang dihadapi dunia pendidikan di 

Indonesia dewasa ini adalah lemahnya proses belajar 

mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersebut, anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir. Proses belajar mengajar di dalam kelas umumnya 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal 

informasi. Kenyataan ini berlaku untuk semua mata 

pelajaransehingga memungkinkan tidak dapat 

mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir kritis 

dan sistematis karena penggunaan strategi pembelajaran 

yang kurang tepat. 

Selain itu diperoleh juga berbagai masalah lain 

seperti: 1) Guru masih belum dapat menggunakan dan 

menempatkan setiap unsur sebagai mana mestinya, 

sehingga dalam pembelajaran masih kurang 

memperhatikan pemilihan strategi dan model 

pembelajaran, 2) siswa belum bisa menyelesaikan sendiri 

permasalahan yang diberikan oleh gurunya, 3) siswa 

terlihat tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan dalam membantu peserta didik untuk 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara 

berpikir, dan bagaimana cara belajar. Proses pembelajaran 

dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, 
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serta pendididikan secara informal. Pendidikan formal 

merupakan suatu proses belajar dan pembelajaran yang 

aktivitasnya didapatkan melalui sekolah. Didalam 

penerapannya, proses pembelajaran harus benar-benar 

memperhatikan keterlibatan peserta didik secara aktif 

didalam belajar dan pembelajaran. 

Pembelajaran aktif adalah istilah payung dari 

berbagai model pembelajaran yang berfokus kepada 

peserta didik sebagai penanggung jawab dalam belajar, 

yang mengkondisikan agar peserta didik selalu melakukan 

pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa 

berpikir tentang apa yang dilakukannya selama 

pembelajaran (Warsono dan Haryanto, 2014:12). 

Pemilihan model pembelajaran harus dipilih secara tepat 

dan cocok dengan materi pelajaran, sehingga dapat 

membuat peserta didik tertarik dalam proses pembelajaran 

serta dapat mendorong peserta didik untuk berperan aktif 

didalam kegiatan belajar dan juga akan mempermudah 

tugas guru dalam menyampaikan materi pelajaran.  

Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai 

fasilitator yang membantu peserta didik untuk belajar dan 

memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk 

meningkatkatkan keaktifan belajar peserta didik, guru 

dapat melakukan variasi dalam proses pembelajaran di 

dalam kelassehingga dapat melibatkan peserta didik untuk 

aktif didalam pelaksanaannya 

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, salah 

satu upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 



 
 

172 
 

memecahkan masalah yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yang efektif, di antaranya adalah 

menggunakan model pembelajaran Means End Analysis 

(MEA). 

 
II. PEMBAHASAN 

A. Model Pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) 

1. Pengertian  

Means-Ends Analysis (MEA) terdiri dari tiga unsur 

kata yakni: means, ends dan analysis. Means berarti 

banyaknya cara. Sedangkan Ends adalah akhir atau tujuan, 

dan Analysis berarti analisa atau penyelidikan secara 

sistematis. Jadi, Means-Ends Analysis adalah model 

pembelajaran yang menganalisis suatu masalah dengan 

bermacam cara sehingga diperoleh hasil atau tujuan akhir. 

MEA merupakan model pembelajaran dalam 

penerapannya merencanakan tujuan keseluruhan, dimana 

tujuan tersebut dijadikan kedalam beberapa tujuan yang 

pada akhirnya menjadi beberapa langkah atau tindakan 

berdasarkan konsep yang berlaku. 

Suherman (2008, 6) menyatakan Means-Ends 

Analysis adalah model pembelajaran variasi antara model 

pemecahan masalah dengan sintaks yang menyajikan 

materi pada pendekatan pemecahan berbasis heuristic, 

mengelaborasi menjadi sub-sub masalah yang lebih 

sederhana, mengidentifikasi perbedaan, menyusun sub-sub 

masalahnya sehingga terjadi konektivitas.  
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Model MEA adalah suatu model 

pembelajaran yang mengoptimalkan kegiatan pemecahan 

masalah, dengan melalui pendekatan heuristik yaitu 

berupa rangkaian pertanyaan yang merupakan petunjuk 

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Model pembelajaran means-ends analysis 

termasuk pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai mahluk sosial 

yang pernah ketergantungan dengan orang lain, 

mempunyai tujuan dan tangggung jawab bersama, 

pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan 

kenyataan itu, belajar kelompok secara kooperatif siswa 

dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, 

pengalaman, tanggung jawab, saling membantu, dan 

berlatih berinteraksi, berkomunikasi, sosialisasi karena 

kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan 

belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-

masing (Suyatno, 2009:51) 
Dari uraian di atas jelas bahwa model Means-Ends 

Analysis merupakan suatu jenis modifikasi dari model 

problem solving yang dalam proses pemecahan 

masalahnya dibagi menjadi sub-sub masalah yang lebih 

sederhana, mengidentifikasi perbedaan, menyusun 

masalahnya sehingga terjadi keterbukaan dengan 

tujuan.MEA juga digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mangklarifikasi gagasan seseorang ketika melakukan 

pembuktian matematis. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran means-ends 

analysis adalah salah satu pembelajaran kooperatif dengan 

variasi pemecahan masalah yang menyajikan materi 

dengan pendekatan berbasis heuristik, elaborasi yang 

menjadikan masalah ke sub-sub yang lebih sederhana, dan 

melakukan identifikasi perbedaan sub-sub masalah dengan 

metode pemikiran sistem yang pada akhirnya menjadi 

beberapa langkah atau tindakan berdasarkan konsep yang 

berlaku sehingga terjadi koneksivitas dalam mencapai 

tujuan akhir pembelajaran. 

 

2. Ciri-Ciri Means Ends Analysis(MEA) 

Penggunaan model pembelajaran Means Ends 

Analysis (MEA) dapat lebih memotivasi peserta didik 

untuk saling bekerjasama, berpartisipasi aktif, dan menarik 

perhatian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga materi pelajaran yang dipelajari lebih mudah 

dipahami.Selain itu, dengan model pembelajaran Means 

Ends Analysis (MEA) peserta didik mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, mampu berpikir kreatif 

dan cermat sehingga memperoleh pengalaman belajar 

yang lebih bermakna dalam pembelajaransehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. 

Model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) 

memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar 

matematika dengan aktif mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri, dan dapat membantu peserta didik untuk dapat 

memahami dan menyelesaikan masalah matematis.Means 
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Ends Analysis (MEA) adalah suatu model yang digunakan 

pada pemecahan masalah dimana mencoba untuk 

mereduksi perbedaan antara current state of the problem 

(pernyataan sekarang dari suatu masalah) dan goal state 

(tujuan yang hendak dicapai). 

Dalam model pembelajaran ini, peserta didik tidak 

akan dinilai berdasarkan hasil saja, namun berdasarkan 

proses pengerjaan. Selain itu, peserta didik juga dituntut 

untuk mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai atau 

masalah apa yang hendak diselesaikan dan memecahkan 

suatu masalah ke dalam dua atau lebih subtujuan dan 

kemudian dikerjakan berturut-turut pada masing-masing 

subtujuan tersebut.  

Model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) 

ini lebih memusatkan pada perbedaan antara pernyataan 

dari suatu masalah (the current state of the problem) 

dengan tujuan yang hendak dicapai (the goal state). 

Maksudnya disini yaitu dalam proses pengerjaan soal oleh 

peserta didik, peserta didik tersebut mampu menemukan 

solusi dari soal tersebut dimana pada langkah-langkah 

pengerjaannya, peserta didik mampu melihat perbedaan 

antara masalah dan tujuan yang akan dicapai. Model 

pembelajaran ini lebih menekankan pada kemampuan 

peserta didik dalam memecahkanmasalah.Peserta didik 

berpikir secara cermat melalui tahapan-tahapan 

pembelajaran. 
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B. Sejarah, Tokoh dan Perkembangannya 

Means Ends Analysis (MEA) merupakan model 

pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang 

ditemukan oleh Newell dan Simon pada tahun 1972. MEA 

adalah variasi dari pembelajaran dengan pemecahan 

masalah (problem solving).Pada awalnya metode ini 

merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

Artificial Intelligence untuk mengontrol upaya pencarian 

dalam program komputer pemecahan masalah.Tujuan 

pembelajaran menggunakan metode MEA yakni siswa 

diharapkan mampu mendesain dengan benar perencanaan 

penyelesaian masalah yang diawali dengan membuat 

perencanaan pemecahan masalah. 

Secara terminologi MEA terdiri dari tiga suku kata 

yaitu; means yang berarti banyaknya cara, end yang 

berarti akhir atau tujuan, dan analysis yang berarti analisis 

atau menyelidiki secara sistematis. Jadi, Means Ends 

Analysis adalah model pembelajaran yang menganalisis 

suatu masalah dengan bermacam cara sehingga diperoleh 

hasil atau tujuan akhir. MEA merupakan strategi yang 

memisahkan permasalahan yang diketahui (problem state) 

dan tujuan tujuan yang akan dicapai (goal state) yang 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan berbagai cara 

untuk mereduksi perbedaan yang ada di antara 

permasalahan dan tujuan. 
Huda, Miftahul (2014, 294) menyatakan bahwa 

MEA juga digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mengklarifikasi gagasan seseorang ketika melakukan 

pembuktian matematis. Huda (2014, 295) mengatakan 
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“MEA merupakan strategi yang memisahkan 

permasalahan yang diketahui (problem state) dan tujuan 

yang akan dicapai (goal state) yang kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan berbagai cara untuk mereduksi 

perbedaan yang ada di antara permasalahan dan tujuan”.  

 

C. Tujuan Means Ends Analysis (MEA) 

Model pembelajaran Means Ends Analysis 

merupakan metode pemikiran sistem yang dalam 

penerapanya merencanakan tujuan keseluruhan yaitu 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

mengembangkan konsep yang dimilikinya serta 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang 

akandiajarkan. 

b. Melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara 

cermat dalam menyelesaikan masalah. 
c. Mengembangkan berpikir reflektif, kritis, logis, 

sistematis, dan kreatif.  
d. Mampu mendesain dengan benar perencanaan 

penyelesaian masalah yang diawali dengan membuat 

perencanaan pemecahan masalah 
e. Meningkatkan hasil belajar dengan kerjasama 

kelompok. 

Penggunaan model pembelajaran Means Ends 

Analysis dapat lebih memotivasi peserta didik untuk saling 

bekerja sama, berpartisipasi aktif, dan menarik perhatian 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

materi pelajaran yang dipelajari lebih mudah dipahami. 
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Selain itu, dengan model pembelajaran Means Ends 

Analysis peserta didik diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, mampu berpikir kreatif 

dan cermat sehingga memperoleh pengalaman belajar 

yang lebih bermakna dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. 

 

 

D. Sintaks Means Ends Analysis (MEA) 

Menurut Huda (2013), terdapat tiga sintak atau 

ketentuan dasar dalam menerapkan model pembelajaran 

Means Ends Analysis (MEA), yaitu sebagai berikut:  

1. Identifikasi perbedaan antara Current State dan Goal 

State. Pada tahap ini siswa dituntut untuk memahami 

dan mengetahui konsep-konsep dasar matematika yang 

terkandung dalam permasalahan matematika yang 

diberikan. Bermodalkan pemahaman terhadap konsep, 

siswa dapat melihat sekecil apa pun perbedaan yang 

terdapat antara Current State dan Goal State.  

2. Organisasi Subgoals. Pada tahap ini, siswa diharuskan 

untuk menyusun subgoals dalam menyelesaikan sebuah 

masalah. Penyusunan ini dimaksudkan agar siswa lebih 

fokus dalam memecahkan masalahnya secara bertahap 

dan terus berlanjut sampai akhirnya goal state dapat 

tercapai.  

3. Pemilihan Operator atau Solusi. Pada tahap ini, setelah 

subgoals terbentuk, siswa dituntut untuk memikirkan 

bagaimana konsep dan operator yang efektif dan efisien 

untuk memecahkan subgoals tersebut. Terpecahkannya 
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subgoals akan menuntun pemecahan goal state yang 

sekaligus juga bisa menjadi solusi utama. 

Adapun menurut Suherman (2008), sintak atau 

ketentuan umum model pembelajaran Means Ends 

Analysis adalah sebagai berikut:  

1. Menyajikan materi dengan pendekatan pemecahan 

masalah berbasis heuristik, yaitu memecahkan masalah 

ke dalam dua atau lebih sub tujuan. Kegiatan pada 

tahapan ini yaitu memunculkan permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik 

untuk memotivasi dan melibatkan peserta didik di 

dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah dengan memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan 

diajarkan kepada peserta didik dan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini, guru 

mendapat informasi sejauh mana kemampuan peserta 

didik dalam mengembangkan konsep yang dimilikinya 

serta bagaimana penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang akan dibelajarkan. 

2. Mengolaborasi menjadi sub-sub masalah yang lebih 

sederhana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah peserta didik melakukan elaborasi terhadap 

masalah yang diberikan oleh guru menjadi sub-sub 

masalah yang lebih sederhana sehingga mempermudah 

dalam pemecahannya. Dengan begitu, peserta didik 

mampu berpikir secara cermat dalam menyelesaikan 

masalah yang diberikan.  
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3. Mengidentifikasi perbedaan, yaitu mengidentifikasi 

masalah yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian. 

Siswa harus mengetahui pernyataan sekarang (the 

current state of the problem) dan tujuan yang hendak 

dicapai (the goal state). Pada tahap ini, peserta didik 

melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang 

diberikan sehingga mampu menemukan 

pemecahannya.  
4. Menyusun sub-sub masalah sehingga terjadi 

konektivitas, tahap ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa dalam menyusun kembali sub-sub masalah agar 

mencapai tujuan yang hendak dicapai atau hasil akhir.  

5. Pilih strategi solusi, yaitu pada tahapan ini peserta didik 

menyelesaikan masalah dengan strategi solusi yang 

tepat terhadap permasalahan yang diberikan. 
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Tabel 2.1Sintaks Model Pembelajaran Means Ends 

Analysis (MEA) Pada Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Prosedur Penerapan Means Ends Analysis (MEA) 

Langkah-langkah proses pembelajaran dengan 

model MEA: 

1. Guru menyajikan materi dengan pendekatan masalah 

berbasis heuristis. 

2. Guru mendeskripsikan hasil yang diinginkan.  
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3. Siswa mengelaborasi kondisi-kondisi atau syarat-syarat 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir (end 

state).  

4. Siswa membuat submasalah-submasalah yang lebih 

sederhana, seperti objek, karakteristik, skill, perilaku, 

syarat-syarat khusus, dan sebagainya. 

5. Siswa mendeskripsikan kondisi terkini berdasarkan 

submasalah-submasalah tersebut. 

6. Siswa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan. 

7. Siswa menyusun submasalah-submasalah sehingga 

terjadi konektivitas.  

8. Siswa menganalisis (analyze) cara-cara (means) yang 

dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

9. Siswa mengonstruksi dan menerapkan rencana.  

10. Siswa memilih strategi solutif yang paling mungkin 

untuk memecahkan masalah yang sama.  

11. Siswa melakukan review, evaluasi, dan revisi. 

Sedangkan menurut Shoimin (2014), tahapan atau 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 

Means Ends Analysis (MEA) adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran dijelaskan kepada siswa. 

2. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilih. 

3. Siswa dibantu mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut (menetapkan topik, tugas dan lain sebagainya). 

4. Siswa dikelompokkan menjadi 5 atau 6 kelompok 

(kelompok yang dibentuk harus homogen). Masing-
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masing kelompok diberi tugas atau soal pemecahan 

masalah. 

5. Siswa dibimbing untuk mengidentifikasi masalah, 

menyederhanakan masalah, hipotesis, mengumpulkan 

data, membuktikan hipotesis, dan menarik kesimpulan. 

6. Siswa dibantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

7. Siswa dibimbing untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

Pembelajaran dengan model MEA menuntut siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sehingga siswa yang dominan berperan dalam proses 

pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. Materi pembelajaran tidak 

disajikan dalam bentuk jadi, tetapi harus merupakan 

temuan dari siswa sehingga pemebelajaran akan semakin 

bermakna. 

 

F. Kelebihan dan Kekurangan Means End Analysis 

(MEA) 

1. Kelebihan 

Model Means Ends Analysis (MEA) memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa.  
b. Siswa mampu berpikir kreatif dan cermat terhadap 

permasalahan.  
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c. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran 

dan sering mengekspresikan idenya.  
d. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan 

matematis.  
e. Siswa dengan kemampuan matematika rendah 

dapat merespon permasalahan dengan cara mereka 

sendiri.  
f. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk 

menemukan sesuatu dalam menjawab pertanyaan 

melalui diskusi kelompok.  
g. Strategi heuristik dalam MEA memudahkan siswa 

dalam memecahkan masalah matematis. 
2. Kekurangan  

Model Means Ends Analysis (MEA) selain 

memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan sebagai 

berikut: 

a. Membuat soal pemecahan masalah yang bermakna 

bagi peserta didik bukan merupakan hal yang 

mudah. 

b. Mengemukakan masalah yang langsung dapat 

dipahami peserta didik sangat sulit sehingga banyak 

peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana 

merespons masalah yang diberikan. 
c. Lebih dominannya soal pemecahan masalah 

terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, 

terkadang membuat peserta didik jenuh. 
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d. Sebagian peserta didik bisa merasa bahwa kegiatan 

belajar tidak menyenangkan karena kesulitan yang 

mereka hadapi. 

Kelemahan model pembelajaran Means Ends 

Analysis (MEA)tersebut bisa diatasi dengan cara 

sebagai berikut:  

1) Siswa dibantu guru dalam memecahkan masalah 

menjadi sub masalah sehingga tidak membutuhkan 

waktu relatif lama dalam proses pembelajaran. 

2) Guru memberikan masalah yang sederhana. 

 

Model Means-Ends Analysis merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif dengan variasi pemecahan 

masalah yang menyajikan materi dengan pendekatan 

berbasis heuristik, elaborasi yang menjadikan masalah ke 

sub-sub yang lebih sederhana, mengidentifikasi 

perbedaansub-sub masalah dengan metode pemikiran 

sistem yang pada akhirnya menjadi beberapa langkah atau 

tindakan berdasarkan konsep yang berlaku sehingga 

terjadi koneksivitas dalam mencapai tujuan akhir 

pembelajaran, menyusun masalahnya sehingga terjadi 

keterbukaan dengan tujuan. MEA juga digunakan sebagai 

salah satu cara untuk mangklarifikasi gagasan seseorang 

ketika melakukan pembuktian matematis. 

Model pembelajaran Means Ends Analysis 

merupakan metode pemikiran sistem yang dalam 

penerapanya merencanakan tujuan keseluruhan yaitu 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

mengembangkan konsep yang dimilikinya serta 
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penguasaan peserta didik terhadap materi yang akan 

diajarkan, melatih peserta didik untuk mampu berpikir 

secara cermat dalam menyelesaikan masalah, 

mengembangkan berpikir reflektif, kritis, logis, sistematis, 

dan kreatif, serta meningkatkan hasil belajar dengan 

kerjasama kelompok. 
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MODEL PEMBLAJARAN 

CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL)  

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama di 

Sekolah. Dalam proses ini siswa membangun makna dan 

pemahaman dengan bimbingan guru. Kegitan belajar mengajar 

hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan hal-hal secara lanacar dan termotivasi.Suasana 

belajar yang diciptakan guru harus melibatkan siswa secara 

aktif. 

Namun ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali 

pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika 

lingkungan belajar lingkungan diciptakan secara alami. Belajar 

akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang 

dipelajarinya, bukan mengetahuinya. 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning 

/ CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat.Dengan konsep ini hasil pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa. 
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II. PEMBAHASAN 

A.    Pengertian  

Kata kontekstual (contextual) berasal dari kata context 

yang berarti “hubungan, konteks, suasana dan keadaan 

(konteks)”.Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teching 

Learning/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 

konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi 

siswa. Proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. 

Menurut Jonhson dalam Sugiyanto (2007) CTL adalah 

sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para 

siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik 

dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. 

Menurut Tim Penulis Depdiknas, Pendekatan 

Kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kontekstual merupakan sebuah strategi 

pembelajaran yang dianggap tepat untuk saat ini karena materi 

yang diajarkan oleh guru selalu dikaitkan dengan kehidupan 
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sehari-hari siswa. Dengan menggunakan pembelajaran 

kontekstual, materi yang disajikan guru akan lebih bermakna. 

Siswa akan menjadi peserta aktif dan membentuk hubungan 

antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan mereka. 

 

B.     Prinsip-prinsip Pendekatan  

1. Keterkaitan, relevansi (relation). Proses belajar hendaknya 

dikaitkan dengan bekal pengetahuan (prerequisite 

knowledge) yang telah ada pada diri siswa. 

2. Pengalaman Langsung (experiencing). Pengalaman 

langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, 

penemuan (discovery), inventory, investigasi, penelitian 

dan sebagainya. 

3. Aplikasi (Applying). Menerapkan fakta, konsep, prinsip 

dan prosedur yang dipelajari dengan guru, antara siswa 

dengan narasumber, memecahkan masalah dan 

mengerjakan tugas bersama merupakan strategi 

pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. 

4. Alih Pengetahuan (transferring). Pendekatan kontekstual 

menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer 

situasi dan konteks yang lain merupakan pembelajaran 

tingkat tinggi, lebih dari sekedar hafal. 

5. Kerja sama (cooperating). Kerjasama dalam konteks 

saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan dan komunikasi interaktif antar siswa. 

6. Pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah 

dimiliki pada situasi lain. 

Berdasarkan uraian diatas, prinsip-prinsip tersebut 

merupakan bahan acuan untuk menerapkan metode 
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kontekstual dalam pembelajaran. Implementasi kontekstual 

lebih mengutamakan strategi pembelajaran dari pada hasil 

belajar, yakni proses pembelajaran berlangsung secara alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan 

hanya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 

 

C.    Karakteristik Pendekatan  

Menurut Johnson dalam Nurhadi (2003 : 13), ada 8 

komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran 

kontekstual, yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan hubungan yang bermakna (Making 

Meaningfull Connection). 

Keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung 

dari pembelajaran kontekstual.Ketika siswa dapat 

mengkaitkan isi dari mata pelajaran akademik tertentu 

dengan pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan 

makna dan makna memberikan alasan untuk belajar. 

Mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang 

membuat proses belajar menjadi hidup dan keterkaitan 

inilah inti dari CTL. 

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing 

significant work). 

Siswa membuat hubungan-hubungan antar sekolah dan 

berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai 

pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat.Jadi 

pembelajaran harus memiliki arti bagi siswa. 

3. Belajar yang diatur sendiri (self-regulated learning) 

Pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran 

yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan yang 
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menghubungkan masalah dengan kehidupan sehari-hari 

dengan cara yang berarti bagi siswa. Pembelajaran yang 

diatur siswa sendiri, memberi kebebasan kepada siswa 

menggunakan gaya belajarnya sendiri. 

4. Bekerja sama (collaborating). 

Siswa dapat bekerja sama. Guru dan siswa bekerja secara 

efektif dalam kelompok, guru membantu siswa memahami 

bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling 

berkomunikasi. 

5. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). 

Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih 

tinggi secara kritis dan kreatif.Berpikir kritis adalah suatu 

kecakapan nalar secara teratur, kecakapan sistematis 

dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, 

memberi keyakinan, menganalisis asumsi dan pencairan 

ilmiah.Berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk 

meningkatkan kemurnian, ketajaman pemahaman dalam 

mengembangkan sesuatu. 

6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the 

individual). 

Dalam pembelajaran kontekstual siswa bukan hanya 

mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dan 

keterampilan, tetapi juga aspek-aspek kepribadian seperti 

integritas pribadi, sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, 

motif berprestasi, dan sebagainya. Guru dalam 

pembelajaran kontekstual juga berperan sebagai konselor 

dan mentor. Tugas dan kegiatan yang akan dilakukan 

siswa harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kemampuannya. 
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7. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standar). 

Pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa 

berkembang secara optimal, mencapai keunggulan 

(excellent).Tiap siswa bisa mencapai keunggulan tersebut, 

asalkan dibantu oleh gurunya dalam menemukan potensi 

dan kekuatannya. 

8. Menggunakan penilaian autentik (using authentic 

assessment). 

Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam 

konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang 

bermakna.Misalnya, siswa boleh menggambarkan 

informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk 

dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Penilaian autentik 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa 

yang sudah mereka pelajari. 

 

D.    Komponen-komponen Pendekatan  

1.  Konstruktivisme (constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir 

(filosofis) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak seakan-

akan.Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep 

atau kaidah yang siap diambil dan diingat.Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengamatan nyata, karena pengetahuan tumbuh dan 

berkembang melalui pengalaman nyata. 

2.  Menemukan (inquiry) 
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Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan 

berbasis CTL. Metode inquiry merupakan metode yang 

mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan 

eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, 

ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan 

penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang 

ditemukan siswa lain. 

3.  Bertanya (questioning) 

Bertanya merupakan strategi utama dalam 

pembelajaran berbasis kontekstual. Kegiatan bertanya berguna 

untuk menggali informasi, menggali pemahaman siswa, 

membangkitkan respon kepada siswa, mengetahui sejauh mana 

keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui 

siswa, memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki 

guru, serta membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari 

siswa untuk menyegarkan kembali pengetahuannya. 

4.  Masyarakat belajar (learning community) 

Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. 

Guru dalam pembelajaran kontekstual (CTL) selalu 

melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok yang 

anggotanya heterogen. Siswa yang pandai mengajari yang 

lemah, yang sudah tahu memberi tahu ke yang belum tahu, dan 

seterusnya.Sehingga kelompok siswa bisa sangat bervariasi 

bentuknya, keanggotaannya, jumlah bahkan bisa melibatkan 

siswa di kelas atasnya atau guru melakukan kolaborasi dengan 

mendatangkan ahli ke kelas. 
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5.   Pemodelan (modeling) 

Proses pembelajaran keterampilan atau pengetahuan 

tertentu perlu ada model yang bisa ditiru. Tugas guru memberi 

model tentang bagaimana cara bekerja. Guru bukan satu-

satunya model dalam pembelajaran CTL karena model dapat 

juga didatangkan dari luar untuk dihadirkan di dalam kelas. 

Pemodelan disini adalah bahwa sebuah pembelajaran selalu 

ada model yang bisa ditiru oleh para peserta didik. 

6.  Refleksi (reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa yang sudah kita 

lakukan dimasa yang lalu. Siswa mendapatkan apa yang baru 

dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang 

merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, 

aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima (Depdiknas, 

2003). 

Refleksi dilakukan ketika pembelajaran berakhir, siswa 

merenung tentang kesalahannya dalam belajar lalu dia 

memperbaiki kesalahan tersebut dengan pengetahuan yang 

baru dia ketahui. 

7.      Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data 

yang dapat memberikan perkembangan belajar siswa. 

Gambaran perkembangan belajar perlu diketahui oleh guru 

agar bisa mengetahui bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Gambaran proses dan kemajuan 

belajar siswa perlu diketahui sepanjang proses pembelajaran. 

Karena itu penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode 
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sekolah, tetapi dilakukan bersama secara terintegrasi (tidak 

terpisahkan) dari kegiatan pembelajaran. Focus penilaian 

adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual 

serta penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil. 

 

E.     Tujuan Pendekatan  

Adapun beberapa tujuan dari pembelajaran Kontektual 

ini, yakni sebagai berikut : 

1) Memotivasi siswa untuk memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan 

materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari. 

2) Agar dalam belajar siswa tidak hanya sekedar 

menghafal tetapi diperlukan juga pemahaman terhadap 

materi. 

3) Menekankan pada pengembangan minat pengalaman 

siswa. 

4) Melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil 

dalam memproses pengetahuan agar dapat 

menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya 

sendiri dan orang lain. 

5) Pembelajaran yang dialami siswa lebih bermakna. 

6) Mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan 

materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-

hari. 

 

F.     Langkah-langkah Pendekatan  

1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, 
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menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk 

semua topik. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 

4. Menciptakan masyarakat belajar. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh dalam 

pembelajaran. 

6. Melakukan refleksi diakhir pertemuan. 

7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai 

cara. 

 

G.    Kelebihan dan Kelemahan  

1.      Kelebihan  

a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju 

terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa 

sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. 

b. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam 

mengumpulkan data, memahami suatu isu dan 

memecahkan masalah. 

c. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 

d. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

e. Membantu siswa bekerja lebih efektif dalam 

kelompok. 

f. Terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu 

maupun kelompok. 
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2.      Kelemahan  

a. Dalam pemilihan informasi atau materi dikelas 

didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal, dalam kelas 

itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda 

sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi 

pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. 

b. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak 

lama dalam PBM. 

c. Dalam pembelajaran akan nampak jelas antara siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang 

memiliki kemampuan rendah, yang kemudian akan 

menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang 

kurang kemampuannya. 

d. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran 

ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar 

ketertinggalannya, karena dalam model pembelajaran 

ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan 

usaha sendiri. Jadi siswa yang mengikuti setiap 

pembelajaran dengan baik tidak akan menunggu teman 

yang tertinggal dan mengalami kesulitan. 

e. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah  menyesuaikan 

diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

dengan menggunakan model pembelajaran CTL ini. 

f. Lebih mengembangkan kemampuan  soft skill daripada 

kemampuan intelektualnya, sehingga siswa yang 

memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit 

untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. 
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g.      Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan 

berbeda-beda dan tidak merata. 

Peran guru tidak nampak terlalu penting lagi, karena dalam 

pembelajaran guru hanya sebagai pengarah dan 

pembimbing serta lebih menuntut siswa untuk aktif dan 

berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta dan 

menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. 

 

H.    Implementasi CTL dalam Pembelajaran  

Pembelajaran berhitung dengan CTL. Menurut 

Poerwodarminta (1996: 311) berhitung berasal dari kata hitung 

yang berarti perihal membimbing yang mencakup 

menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan 

membagi.Pembelajaran berhitung sedapat mungkin 

menggunakan benda-benda real untuk menbantu memudahkan 

siswa dalam merumuskan model dan simbol 

matematikanya.Penerapan model pembelajaran dipengaruhi 

oleh materi yang diajarkan oleh sekolah.Seperti halnya CTL 

materi yang diajarkan harus dapat dikaitkan dengan dunia 

nyata atau benda-benda konkret sehingga siswa dapat 

membuat hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.      Definisi Bilangan Bulat 

Awal pembelajaran siswa ditampilkan fenomena 

sehari-hari hutang piutang, untung rugi, dan lain-lain yang 

berlawanan, dasar masalah tersebut digunakan untuk belajar 

definisi bilangan bulat. Guru mengumpamakan bertanda (-) 

sebagai hutang. Dalam model matematikanya angaka bertanda 

(-) bernilai kecil dan dibaca negatif.Sedangkan angka yang 
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bertanda (+) bernilai besar dan dibaca positif. Contoh 3 dibaca 

tiga, -5 dibaca negatif lima. 

2.      Menjumlahkan Bilangan Bulat 

a. Menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan 

bulat positif 

Dipilih dua siswa A dan B sebagai model peraga. 

Siswa A harus mengumpulkan 5 buku milik siswa yang lain. 

Hal ini juga berlaku untuk siswa B untuk mengumpulkan 4 

buku. Guru dan siswa membuat model matematikanya. 

·   5 buku + 4 buku = 9 buku 

b. Menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan 

bulat negative. Sebuah mobil mainan diberikan kepada 

siswa B dan dijalankan ke arah barat sejauh 8 petak 

ubin sampai ditempat A. Guru menyuruh siswa untuk 

menjalankan kembali mobil tersebut berlawanan arah 

(ke timur) sejauh 5 petak ubin. Guru menerangkan 

bahwa arah berlawanan berarti nilai angka tersebut 

berlawanan dengan nilai angka yang lain: 8 petak – 5 

petak = 3 petak 

c. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan 

bulat negative. Siswa  diberi pengantar fenomena utang 

piutang. Siswa A meminjam uang 500 kepada siswa B, 

kemudian karena masih kurang maka meminjam lagi 

600. Guru mengingat kembali bahwa konsep hutang 

nilainya (-). Kemudian guru mengembangkan konsep 

permasalahan tersebut kepada sembarang bilangan 

bulat. Misalnya -4 + (-3) = -7 

Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching 

Learning/CTL) merupakan suatu konsep belajar dimana guru 
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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. 

Tugas guru dalam pembelajaran kontekstual adalah 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, dengan 

menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang 

memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi 

pembelajaran yang berupa hapalan, tetapi mengatur 

lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik belajar. 
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MODEL PEMBELAJARAN  

RECIPROCAL LEARNIG 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam proses belajar mengajar, guru seharusnya menggunakan 

berbagai model pembelajaran dalam kelas sehingga dapat 

tercipta pembelajaran yang bermakna. Menurut Ausubel 

 (dalam widada, 2004: 9) belajar bermakna adalah proses 

belajar dengan informasi baru yang akan dipelajari peserta 

didik disusun serta dihubungkan dengan struktur pengetahuan 

yang sudah dimiliki. 

Pada perkembangannya pembelajaran pada abad 20 ini 

lebih menitikberatkan  pada penyampaian materi yang 

dilakukan secara terintegrasi, menyeluruh dan bermanfaat, 

dimana diasumsikan bahwa setiap anak mempunyai 

kemampuan untuk mengintegrasikan  berbagai ilmu yang 

diterimanya, adapun salah satu model yang dapat digunakan 

 adalah  model pembelajaran terpadu. 

Model pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep 

yang dapat dimengerti secara umum sebagai pendekatan 

mengajar yang melibatkan konsep-konsep dari beberapa 

bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada siswa. Siswa  mampu memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari maupun konsep-konsep yang didapa tmelalui 
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pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep-

konsep yang mereka telah ketahui. 

Pembelajaran terpadu dibedakan menjadi tiga jenis 

berdasarkan cakupan materi yang akan dipadukan, yaitu 

interdisiplin, antardisiplin ilmu, dan integrasi inter dan 

antardisiplin ilmu. Pembelajaran terpadu interdisiplin ilmu 

mengintegrasikan topik-topik, konsep-konsep, yang terdapat 

dalam satu rumpun sedangkan pembelajaran terpadu 

antardisiplin ilmu mengintegrasikan topik atau konsep dalam 

berbagai disiplin ilmu. 

Pembelajaran terpadu pada hakekatnya kegiatan belajar 

mengajar dengan memadukan materi dengan beberapa 

matapelajaran atau bebera patopik pelajaran dalam atu tema. 

Pada pembelajaran terpadu   tidak boleh bertentangan dengan 

kurikulum yang berlaku tetapi dengan pembelajaran terpadu 

yang digunakan harus mendukung pencapaian tujuan utuh 

kegiatan pembelajaran dalam kurikulum. Dalam makalah ini 

kami akan membahas mengenai model pembelajaran 

Reciprocal Learnig. 

 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Reciprocal Learning adalah suatu metode 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan manfaat 

agar tujuan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan 

keterampilan pada siswa dalam memahami apa yang dibaca 

didasarkan pada pengajuan pertanyaan. Model pembelajaran 

yang bisa membangkitkan hasil belajar semua peserta didik. 
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Pembelajaran Timbal-balik atau Reciprocal 

Learning merupakan strategi pembelajaran pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman membaca (reading 

comprehension). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa pembelajaran terbalik (Reciprocal Learning ) adalah 

suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk 

memberikan manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai dan 

memberikan ketrampilan pada siswa dalam memahami apa 

yang dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan. 

Dapat disimpulkan pembelajaran Reciprocal 

Learning adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk 

meningkatkan pemahaman membaca dan memberikan 

manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai. Melalui 

pengajaran langsung dan pemodelan ini harus memperhatikan 

tiga hal siswa belajar mengingat, berpikir, dan memotivasi 

diri. Ditunjukkan untuk mendorong siswa membangun skill-

skill pembelajar dan pembaca, siswa dikelompokan secara 

berpasangan atau kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa 

dalam kelompok tersebut. 

Dalam model pembelajaran Reciprocal, pembelajaran 

seolah memainkan peranan sebagai seorang pengajar, seperti 

yang diungkapkan oleh Khodijah yang dikutip Novi  Kusuma 

Dewi (2009: 13) mengatakan bahwa, “pembelajaran 

berkebalikan adalah pembelajaran yang dirancang untuk 

membiasakan siswa untuk menggunakan strategi 

pemahamanman diri yaitu, merangkum, membua tpertanyaan, 

menjelaskan kembali dan memprediksikan”. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Paliscar dan  Brown yang dikutipSupartini 
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(2005: 19), pada pembelajaran berbalik kepada para siswa 

diajarkan empat strategi pemahaman mandiri yang spesifik, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Siswa mempelajari materi yang ditugaskan guru secara 

mandiri, selanjutnya merangkum/meringkas materi 

tersebut (summarizing); 

b. Siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang diringkasnya. Dengan pertanyaan ini diharapkan 

mampu mengungkappenguasaan atas materi yang 

bersangkutan (questioning); 

c. Siswa mampu menjelaskan kembali isi materi tersebut 

kepada pihak lain (clrarifying); dan 

d. Siswa dapat memprediksi kemungkinan pengembangan 

materi yang dipelajarinya saat itu (predicting). 

Menurut Palinscar (1984) yang dikutip Novi 

Kusuma Dewi (2009: 13), Reciprocal Learning tersebut di 

atas didesain untuk mengecek pemahaman siswa terhadap 

materi yang sedang dipelajari. Kegiatan merangkum 

membantu siswa untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting 

dalam bacaan yang sedang dipelajari. Pada tahapan 

berikutnya yaitu membuat pertanyaan setelah membaca 

materi dapat membantu siswa untuk mengeluarkan ide dari 

hal yang tidak dipahaminya sehingga mendorong siswa untuk 

mampu berpikir kritis. Adapun pada kegiatan menjelaskan 

diharapkan dapat membantu mengembangkan kemampuan 

siswa dalam berbicara mengenai apa yang telah dipahami. 

Tahapan selanjutnya yaitu kegiatan memprediksi berguna 

untuk membantu siswa menentukan ide-ide penting pada 

sebuah teks. 
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Melalui model pembelajaran ini diharapkan peserta 

didik dapat mengembangkan berbagai model soal yang masih 

ada keterkaitannya dengan materi, karena pada pembelajaran 

ini peserta didik diajarkan empat strategi pemahaman diri 

spesifik, yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, 

pengklarifikasian, dan prediksi. Penggunaan pendekatan ini 

dipilih karena beberapa sebab, yaitu: 

1. Merupakan kegiatan yang secara rutin digunakan 

pembaca 

2. Meningkatkanpemahaman maupun memberi pembaca 

peluang untuk memantau pemahaman sendiri, dan 

3. Sangat mendukung dialog bersifat kerjasama (diskusi). 

Reciprocal learning menggunakan tujuan-tujuan 

kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok-kelompok 

mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan 

kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang 

saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli. 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran 

individu dari semua kelompok. Pertanggung jawaban tersebut 

menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling 

membantu dalam belajar. Adanya pertanggung jawaban 

secara individu juga menjadikan setiap kelompok siap untuk 

menghadapi tes dan tugas- tugas lainya secara mandiri tanpa 

bantuan teman sekelompoknya. Kesempatan yang sama untuk 

mencapai keberhasilan. Reciprocal learning menggunakan 

metode skoring yang mencakup nilai perkembangan 

berdasarkan prestasi yang di peroleh siswa yang 

terlebihdahulu. 
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B. Sejarah, Tokoh, dan Perkembangannya 

Dikembangkan pertama kali oleh Palincsar (1984), 

Reciprocal Learning ditujukan untuk mendorong siswa 

mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleh pembaca dan 

pembelajar efektif, seperti merangkum, bertanya, 

mengklarifikasi, memprediksi, dan merespons apa yang di 

baca. Siswa menggunakan empat strategi pemahaman, baik 

secara berpasangan maupun dalam kelompok kecil, 

Reciprocal Learning bisa diterapkan untuk pembelajaran 

materi fiksi, non- fiksi, prosa, atau puisi. 

”Menurut Suyatno (2009 : 64), Reciprocal Learning 

merupakan strategi pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip 

pengajuan pertanyaan dimana siswa ketrampilan-ketrampilan 

metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan 

pemodelan oleh guru. Pembelajaran menggunakan Reciprocal 

Learning harus memperhatikan tiga hal yaitu siswa belajar 

mengingat, berfikir dan memotivasi diri. Dalam Reciprocal 

Learning, guru mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan 

kognitif penting dengan menciptakan pengalaman belajar, 

melalui pemodelan perilaku tertentu dan kemudian membantu 

siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha 

mereka sendiri dengan pemberian semangat (Brown dalam 

Trianto, 2007 : 96)”. 

Pembelajaran terbalik (Reciprocal Learning) adalah 

suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk 

memberikan manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai dan 

memberikan ketrampilan pada siswa dalam memahami apa 

yang dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan. 

Pengajaran terbalik terutama dikembangkan untuk membantu 
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guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat 

kerjasama untuk mengajarkan pemahaman bacaan secara 

mandiri (Trianto, 2007: 96). Melalui pengajaran terbalik, 

siswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan diri 

yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, berbicara dan 

prediksi. 

 

Dalam tahap kelanjutan pelaksanaan Reciprocal 

Learning melalui prosedur harian menurut Wikandari dalam 

Trianto (2009: 175) adalah sebagai berikut :  

1. Disediakan teks bacaan berisi materi yang hendak 

diselesaikan 

2. Dijelaskan bahwa dalam pembelajaran tersebut terdapat 

beberapa segmen. Segmen pertama guru berperan sebagai 

pengajar (guru).  

3. Siswa diminta membaca tanpa bersuara teks materi bagian 

demi bagian. 

4. Jika siswa telah menyelesaikan bagian pertama, dilakukan 

pemodelan berikut:  

1) Pertanyaan yang saya perkirakan akan ditanyakan 

guru adalah.  

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menjawab pertanyaan tersebut.  

3) Siswa merangkum dan membacakan kesimpulan dari 

bagain / sub bab  

4) Memberikan kesempatan kepasa siswa lain untuk 

memprediksi hal yang akan dibahas pada sub bab / 

bagian selanjutnya  

5) Siswa memberikan respon  
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6) Siswa mampu mengekspresikan apa yang telah guru 

lakukan 

5. Siswa diminta memberikan komentar tentang pengajaran 

yang baru berlangsung.  

6. Pembelajaran seperti segmen pertama diulang tetapi 

dengan penunjukan salah satu siswa sabagai guru.  

7. Guru membimbing siswa yang ditunjuk sebagai guru.  

8. Guru mengurangi intensitas bimbingan kepada siswa yang 

berperan sebagai guru sampai siswa tersebut bisa mandiri 

dan mempunyai inisiatif sendiri untuk membantu siswa 

lain. 

 

C.  Tujuan Pengembangan dan Penerapannya 

Tujuan reciprocal Learning menurut Marlina (2011) 

Tujuan pengajaran Reciprocal Learning adalah untuk 

membantu para siswa aktif memberi makna pada kata-kata 

tertulis, dengan atau tanpa kehadiran seorang guru sekalipun. 

Strategi ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman tetapi juga untuk memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk belajar memonitoring 

atau melihat cara kemampuan belajar dan berfikirnya sendiri. 

 

D. Prinsip Pembelajaran Terbalik (ReciprocalTeaching) 

Pembelajaran terbalik adalah suatu pendekatan 

konstruktivistik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

pembuatan/pengajuan pertanyaan. Dengan pembelajaran 

terbalik dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

membantu siswa mengembangkan keterampilan 
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kognitif.Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran 

terbalik (reciprocal teaching) dalam pendekatan 

konstuktivistik adalah sebagai berikut:  

 

Pertama : Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 

Artinya, dengan bantuan prinsip-prinsip pedagogi 

yang konstruktivis yaitu relevasinya tidak harus 

berkitan dengan kehidupan atau keberadaan siswa 

terdahulu tetapi siswa harus memiliki minat 

terhadap subjek tertentu sehingga memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek 

tertentu. Modal yang besar terhadap sesuatu 

merupakan suatu modal besar artinya untuk 

mencapai/memperoleh benda atau tujuan 

yangdiminati 

Kedua : Struktur pembelajaran seputar konsep utama 

pentingnya sebuah pertanyaan. Artinya, guru 

konstruktivistik mengorganisasi informasi sekitar 

problematika konsep, pertanyaan dan situasi 

yangmempunyai ciri-ciri tertentu. Karena siswa 

merasa disibukan dengan ide-ide atau problem 

yang dipresentasikan secara sulit/tidak dimengerti. 

Ketiga : Mencari dan menilai pendapat siswa. Artinya, dalam 

proses belajar mengajar karakteristik para siswa 

sangat diperhitungkan karena mempengaruhi 

jalannya proses dan hasil pembelaan siswa yang 

bersangkutan. Maksudnya yaitu siswa akan 

memiliki pemahaman yang berbeda terhadap 

pengetahuan tergantung pada pengalamannya dan 
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perspektif yang dipakai dalam menggiatkan 

prestasinya. Pemahaman dan karakteristik siswa ini 

sangat membantu dalam mencari dan menilai 

pendapat siswa. 

Keempat : Menyesuaikan kurkulum untuk menanggapi 

anggapan siswa. Artinya belajar menjadi lebih 

baik jika tuntutan kognitif, sosial dan emosional 

dari kurikulum dapat dicapai oleh parasiswa. 

Kelima   : Guru harus mampu memberikan pertanyaan yang 

luas agar siswa   dapatmengugkapanide-

ideyangmerekamilikitanpaharusterfokus 

terhadap satu jawaban saja. Guru harus 

mempunyai kemamuan kepribadian dan 

keterampilan kemasyarakatan dalam proses 

pembelajaran (profesional). Guru perlu berupaya 

untuk menigkatkan kemampuan-kemampuan 

pembelajaran siswa. 

 

E. Langakah-langkah Pembelajarannya 

Langkah-langkah pelaksanaan Reciprocal Learning 

antaralain : 

1. Langkah 1 – PeragaanAwal 

Bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, 

mengikuti, dan menerapkan strategi-strategi pembaca 

efektif di atas selama proses membaca. Bacalah salah 

satu bagian teks dengan keras dan peragakan empat 

langkah tersebut-meringkas, 

mengklarifikasi,mempertanyakan,dan memprediksi. (* 

prediksi bisa menjadi optional bergantung pada materi 
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optional bergantung pada materi yang dipelajari. 

2. Langkah 2 – PembagianPeran 

Dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing 

terdiri dari empat siswa, bebankan satu peran pada 

masing-masing anggota sebagai summariser 

(perangkum), questioner (penanya), clarifer 

(pengklarifikasi), dan predictor (penduga). 

3. Langkah 3 – Pembacaan danPencatatan 

Mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraf dari 

teks terpilih. Mintalah mereka untuk menggunakan 

strategi-strategi mencatat, seperti menggarisbawahi, 

mengcoding, dan sebagainya. 

4. Langkah 4 – PelaksanaanDiskusi 

Siswa yang berperan sebagai predictor bertugas 

membantu kelompoknya menghubungkan bagian-

bagian teks dengan menyajikan prediksi-prediksi dari 

bagian sebelumnya dan juga membantu kelompoknya 

untuk memprediksi apa yang akan mereka baca 

selanjutnya dengan menggunakan isyarat-isyarat atau 

kesimpulan sementara dalam teks. Questioner bertugas 

membantu kelompok untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan tentang teks tersebut dan mengingatkan 

kelompok untuk menggunakan seluruh jenis pertanyaan 

(level tinggi dan level rendah). Summariser bertugas 

menegaskan kembali gagasan utama dalam teks tersebut 

dengan bahasa mereka sendiri. Clarifier membantu 

kelompok menemukan bagian-bagian teksyang tidak 

jelas dan menemukan cara-cara untuk memperjelas 

kesulitan-kesulitan ini. 
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5. Langkah 5 – PertukaranPeran 

Peran-peran dalam kelompok harus saling ditukar satu 

sama lain. Teks yang berbeda juga perlu disajikan. 

Siswa mengulang proses ini dengan peran yang baru. 

Teruslah mengulang proses ini hingga topik/teks yang 

dipilih selesai di pelajari. (modelpembelajaran 

Dapat disimpulkan langkah pembelajaran 

Reciprocal Learning ini siswa dikembangkan untuk membantu 

guru menggunakan dialog- dialog kerja sama untuk 

mengajarkan pemahaman bacaan secara mandiri dan dapat 

saling membantu siswa lain dalam kelompok untuk 

menemukan bagian teks yang tidak jelas dan menemukan cara-

cara memperjelas kesulitan-kesulitan ini. 

 

F. Kelebihan dan Kelemahan Reciprocal Learning 

Setiap metode atau model pembelajaran tentunya 

sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Adapun kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran Recipcrocal Learning adalah: 

1. Kelebihan model Reciprocal Learning: 

Model pembelajaran terbalik (reciprocal learning) selain dapat 

menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas kreatif 

produktif dalam konteks nyata yang mendorong siswa untuk 

berpikir dan berpikir ulang lalu mendemonstrasikan. 

Pembelajaran terbalik (reciprocal learning) juga dapat 

mengaktifkan siswa, dan memiliki beberapa kelebihan yang 

yang dapat dijadikan suatu motivasi agar anak mau belajar. 

Adapun keunggulan-keunggulannya adalah: 

a) Mengembangkan kreativitas siswa 
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b) Memupuk kerjasama antara siswa. 

c) Menumbuhkan  bakat siswa terutama dalam berbicara 

dan mengembangkan sikap. 

d) Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena 

menghayatisendiri. 

e) Memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di 

depankelas. 

f) Melatih siswa untuk menganalisa masalah dan 

mengambil kesimpulan dalam waktusingkat. 

g) Menumbuhkan sikap menghargai guru karena siswa 

akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan 

pembelajaran terutama pada saat siswa ramai atau 

kurangmemperhatikan. 

h) Dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak 

dan alokasi waktu yangterbatas. 

 

2. Kelemahan Reciprocal Learning antara lain: 

a) Adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan 

sebagai guru menyebabkan tujuan taktercapai. 

b) Pendengar (siswa yang tak berperan) sering 

mentertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru 

sehingga merusak suasana. 

c) Kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan 

hanya memperhatikan aktifitas siswa yang berperan 

sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulittercapai. 

Untuk mengatasi dan mengurangi dampak kelemahan 

penggunaan strategi Reciprocal Learning penelitin dan guru 

selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

berbagai kesempatan. Motivasi siswa menjadi bagian 
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penting untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa 

terhadap keseriusan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

kelemahan dan kelebihan model pembelajaran Reciprocal 

Learning, dalam kelebihannya siswa dapat mengembangkan 

kreativitas siswa, memupuk kerjasama antara siswa, 

mempuk keberanian berpendapatdan berbicara didepan 

kelas, dan menumbuhkan bakat siswa dalam berbicaradan 

mengembangkan sikap.kurang memperhatikan pada 

pembelajaran dan hanya memperhatikan siswa yang 

berperan sebagai guru. Mengetasi kelamahan tersebut guru 

dapat memberikan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran 

diri siswa terhadap keseriusan dalambelajar. 

 Pembelajaran Reciprocal Learning adalah metode 

pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan 

pemahaman membaca dan memberikan manfaat agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Melalui pengajaran langsung dan 

pemodelan ini harus memperhatikan tiga hal siswa belajar 

mengingat, berpikir, dan memotivasi diri. 

 Reciprocal learning menggunakan  tujuan-tujuan 

kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok-kelompok 

mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan 

kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang 

saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli. 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran 

individu dari semua kelompok. Pertanggungjawaban tersebut 

menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling 

membantu dalam belajar. 
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MODEL PEMBELAJARAN 

DIRECT LEARNING 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 
 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan 

informasi dan kemampuanbaru. Ketika seorang guru berpikir 

informasi dan kemampuan apa yang akan diberikan 

kepadasiswa, maka pada saat itu juga seorang guru harus 

memikirkan model apa yang akandigunakan agar proses 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien (Sanjaya, 

2008).Hal ini sangat penting untuk dipahami, sebab tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai sangatmenentukan bagaimana 

cara mencapainya. Model, metode atau startegi pembelajaran 

yangakan digunakan dalam proses pembelajaran merupakan 

hal yang sangat penting diperhatikanguru. Karena akan 

menentukan kesiapan dan kemampuan siswa dalam menyerap 

ilmu yangakan dipelajari. 

Kurukulum, strategi, teknik, metode, dan model 

pembelajaran adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

Maka dalampenerapan kurikulum tersebut dibutuhkan model 

dan pendekataan pembelajaran yang benar dan tepat. 

Penggunaan model maupun pendekatan yang tepat saat 

pembelajaran dapat mendorong ketertarikan siswa terhadap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga 
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memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik 

dan maksimal. 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan dapat membimbing siswa 

dalam belajar adalah model pembelajaranpembelajaran 

langsung ataudirect learning. Sering pula dikenal dengan 

istilah direct instruction, model ini dipilih karena dalam 

pembelajaran ini terdapat tahap-tahap dalam proses 

pembelajaran yang dimulai dari tahap orientasi sampai dengan 

tahap memberikan latihan secara mandiri. Model direct 

instruction dapat mendorong kemampuan siswa dalam 

membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. 

Aktivitas belajar yang diberikan adalah dengan memberikan 

latihan secara langsung. Pemberian tugas secara langsung 

dengan memberikan suatu masalah yang harus dipecahkan 

oleh siswa sehingga diharapkan siswa dapat aktif untuk 

mendalami materi yang diberikan. 

Model Pembelajaran Langsung adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep 

dan/atau perubahan perilaku dengan mengutamakan 

pendekatan deduktif, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

transformasi dan ketrampilan secara langsung; (2) 

pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu; (3) materi 

pembelajaran yang telah terstuktur; (4) lingkungan belajar 

yang telah terstruktur; dan (5) distruktur oleh guru. Guru 

berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini guru 

seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai, 
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misalnya film atau video, tape recorder,  gambar,  peragaan, 

dan sebaganya. Informasi yang disampaikan dapat berupa 

pengetahuan prosedural (yaitu pengetahuan tentang bagaimana 

melaksanakan sesuatu),dan atau pengetahuan deklaratif(yaitu 

pengetahuan tentang sesuatu dapat berupa fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi).  

Model pembelajaran Direct Intstruction merupakan 

model pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Model 

pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan penguasaan 

keterampilan (pengetahuan prosedural) dan pengetahuan 

faktual yang diajarkan langkah demi langkah. Model 

pembelajaran Direct Instruction berpusat pada pemahaman 

guru, tetapi tidak membuat peserta didik menjadi pasif, dan 

model pembelajaran memiliki lima langkah: membuka 

pelajaran, penjelasan, latihan terbimbing, umpan balik, dan 

latihan mandiri. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Model pembelajaran Direct Learning atau 

pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran 

yang mempunyai langkah-langkah tertentu yang dapat 

menuntun siswa dalam mempelajari suatu materi yang bersifat 

prosedural.  

Model direct Instruction (Pengajaran Langsung) 

merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu 

siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh 

informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. 

Model pengajaran langsung berupa pengetahuan yang bersifat 
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informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan 

dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara 

pembelajaran langsung. Cara ini sering disebut dengan metode 

ceramah atau ekspositori (ceramah bervariasi). 

Pengajaran langsung berpegang taguh pada asumsi 

bahwa pada sebagian besar hal yang dipelajari berasal dari 

pengamatan terhadap orang lain. Tingkah orang lain yang baik 

maupun yang buruk merupakan acuan siswa, sehingga perlu 

diingat bahwa belajar melalui permodelan dapat 

mengakibatkan terbentuknya tingkah laku yang kurang sesuai 

atau tidak benar. Oleh karena itu, agar dapat 

mendemonstrasikan suatu keterampilan atau konsep atau 

keterampilan yang akan didemonstrasikan, perlu adanya 

latihan melakukan demonstrasi untuk menguasai komponen-

komponennya. 

 

B. Sejarah, Tokoh, dan Perkembangannya  

Model Direct learning atau direct instruction 

diciptakan oleh Engelmann dan rekan-rekannya pada tahun 

1960 di University of Illinois di Urbana-Champagne di bawah 

Proyek Follow Through Grant (Magliaro dkk, 2005). Direct 

Instruction merujuk pada sebuah metode yang dikembangkan 

untuk mengajar yang cepat dan menyediakan interaksi yang 

konstan antara siswa dan guru. Metode ini diperkenalkan pada 

tahun 1968 didasarkan pada karya Siegfreid Engelmann 

(Lindsay, 2012). 

Metode ini kaya akan struktur dan latihan serta isi, 

yang merupakan kumpulan dari keterampilan dasar. Seperti 

yang dikatakan Jones dalam Lindsay (2012), Direct 
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Instruction telah dikembangkan dan disempurnakan selama 

beberapa dekade, khususnya di University of Oregon. Ia 

menawarkan paket rinci dan materi pelatihan yang cocok untuk 

hampir setiap guru, telah terbukti berhasil dengan siswa 

hampir dari latar belakang apapun. Teknik ini difokuskan pada 

keterampilan dasar, memberikan kompetensi nyata dalam 

membaca, menulis, dan matematika. 

Richard I. Arends (2008)mengemukakan bahwa”The 

direct instruction model was specifically designed to promote 

student learning of procedural knowledge and declarative that 

is well structured and can be taught in a step-by-step fashion”. 

Artinya, model pembelajaran langsung adalah model 

pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses 

belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif 

dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang 

dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah. 

Goog& Grouws dalam Magliaro dkk (2005) 

mengatakan, model ini layak digunakan sebagai pendekatan 

pengajaran dan efektif dalam pengaturan ruang kelas yang 

jumlah siswanya banyak, serta telah terbukti meningkatkan 

pemecahan masalah keterampilan siswa. 

 
 

C. Tujuan dan Landasan Teori   

Pemikiran mendasar atau tujuan dari model 

pembelajaran langsung adalah bahwa siswa belajar dengan 

mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan tingkah 

laku guru. Atas dasar pemikiran tersebut hal penting yang 



 
 

230 
 

harus diingat dalam menerapkan model pembelajaran langsung 

adalah menghindari penyampaian yang terlalu kompleks. 

Diantara teori- teori belajar yang melandasi model 

pembelajaran Langsung (Direct Learning) adalah: 

1. Teori Perkembangan Jean Piaget 

Menurut Jean Piaget kemampuan untuk bergaul dengan 

hal-hal yang lebih abstrak  diperlukan untuk mencernakan 

gagasan-gasan dalam  berbagai mata pelajaran akademik. 

Piaget meyakini bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubbahan 

perkembanagn peserta didik. Dalam pembelajaran langsung 

guru menjelaskan materi dan melakukan pelatihan terbimbing 

serta memberikan kesempatan siswa untuk mengadakan 

pelatihan mandiri sehingga siswa dapat menemukan 

pengalaman- pengalaman nyata tentang suatu materi tertentu.  

2. Teori Belajar Sosial Albert Bandura 

Pemodelan merupakan konsep dasar dari teori belajar 

sosial yang digagas Albert Bandura. Menurut Bandura 

sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara 

selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Seorang belajar 

menurut Teori ini, dilakukan dengan mengamati tingkah laku 

orang lain (model), hasil pengamatan itu kemudian 

dimantapkan dengan cara menghubungkan pengalaman baru 

dengan pengalaman sebelumnya atau mengulang-ulang 

kembali. Dengan jalan ini memberikan kesempatan kepada 

orang tersebut untuk mengekspresikan tingkah laku yang 

dipelajarinya. Dalam pembelajaran langsung pada fase kedua 

guru mendemonstrasikan pembelajaran sehingga siswa 

mendapat pengalaman pembelajaran yang benar dan pada fase 
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kedua pengalaman yang telah diperoleh dipraktekkan siswa, 

meskipun tetap dalam pengawasan guru. 

 
 

D. Karakteristik, Ciri-ciri, dan Prinsipnya  

Menurut Kardi dalam Trianto (2009) kinerja atau 

karakteristikDirect instructional dapat dalam bentukceramah, 

demontrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok. Direct 

Instructiondigunakan untuk menyampaikan pelajaran yang 

ditransformasikan langsung oleh guru kepadasiswa.Model ini 

menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku 

denganmengutamakan pendekatan deduktif, dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) transformasiketrampilan secara langsung; 

(2) Presentasi (3) Demontrasi (4) Tanya jawab (5) 

Pengulangan(6) Latihan (7) Tinjauan dan (8) Latihan 

terbimbing serta Pekerjaan rumah (Burden danByrd,2003).Roy 

Killen dalam Sanjaya (2008) menamakan model ekspositori ini 

dengan istilah Direct Instruction. Oleh karena model ini lebih 

menekankan pada proses bertutur maka sering disebut juga 

dengan istilah chalk and talk (ceramah dan mencatat) 

Adapun ciri-ciri model pengajaran langsung adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada 

peserta didik termasuk prosedur penilaian belajar 

2. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan 

pembelajaran  

3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang 

diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat 

berlangsung dengan berhasil. 
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Dalam penggunaannya DirectInstruction memiliki 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru. 

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Memulai pelajaran dengan pernyataan singkat tentang 

tujuan 

2. Memulai pelajaran dengan pengulangan singkat 

pelajaran lalu, sebagai prasyarat belajar materi 

selanjutnya. 

3. Menyampaikan materi baru dalam langkah-langkah 

kecil, dengan melatih siswa pada setiap langkahnya. 

4. Memberi penjelasan dan pembelajaran secara detil 

5. Menyajikan latihan aktif secara intensif pada semua 

siswa. 

6. Mengajukan sejumlah pertanyaan, memeriksa 

pemahaman siswa, mengumpulkan tanggapan dari 

semua siswa. 

7. Membimbing siswa selama latihan. 

8. Memberikan umpan balik dan koreksi secara 

sistematis. 

9. Memberikan pembelajaran dan pelatihan secara 

eksplisit ketika siswa menyelesaikan tugas kapan saja 

dibutuhkan. 

10. Memberikan latihan lanjutan kepada siswa 

Pada model Direct Instruction (pengajaran langsung) 

terdapat fase-fase yang sangat penting. Fase pada model ini 

disajikan dalam lima tahap, seperti yang ditunjukkan oleh table 

berikut; 
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Tabel 1 Fasemodel Direct Instruction (pengajaran langsung) 
 

Fase Peran guru 

Fase1 

Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan TPK, 

informasi latar belakang 

pelajaran, pentingnya 

pelajaran, mempersiapkan 

Siswa untuk belajar. 

Fase2 

Mendemontrasikan 

pengetahuan dan 

ketrampilan 

Guru mendemontrasikan 

ketrampilan dengan 

benar, atau menyajikan 

informasi tahap demi 

tahap 

Fase3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan 

memberi bimbingan 

pelatihan awal 

Fase4 

Mengecek pemahaman 

dan memberikan umpan 

balik 

Mengecek apakah siswa 

telah berhasil melakukan 

tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

Guru mempersiapkan 

kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada 

penerapan kepada situasi 

lebih kompleks dan 

Kehidupan sehari-hari 

Sumber: Trianto, 2009 
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Penjelasan dari Tabel Fase dan peran guru dalam 

Pembelajaran Langsung di atas adalah sebagai berikut: 

Fase 1. Menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa  

Kegiatan ini dilakukan untuk menarik dan memusatkan 

perhatian siswa, serta memotivasi mereka untuk berperan 

sertadalam pelajaran.  (1) kegiatan pendahuluan 

untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa; (2) mendiskusikan atau 

menginformasikan tujuan pelajaran; (3) memberikan 

penjelasan/arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan; (4) 

menginformasikan materi/konsep yang akan 

digunakandankegiatanyangakandilakukan selamapembelajaran

; dan (5) menginformasikan kerangka pelajaran. 

Fase 2. Presentasi dan demonstrasi  

Ada dua pengetahuan yang diberikan guru kepada 

siswa, Pertama, Pengetahuan Deklaratif yaitu guru 

mempresentasikan informasi kepada siswa, keberhasilannya 

terletak pada kemampuan guru dalam memberikan informasi 

dengan jelas dan spesifik kepada siswa. Kedua, Pengetahuan 

Prosedural yakni guru mendemonstrasikan suatu konsep atau 

keterampilan dengan berhasil. Dalam hal ini guru perlu 

sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan yang akan 

didemonstrasikan, dan berlatih  melakukan demonstrasi untuk 

menguasai komponen-komponenya. 

Fase 3. Menyediakan latihan terbimbing  

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan bagi 

guru dalam melakukan pelatihan terbimbing adalah:  

1. Tugasi siswa melakukan latihan singkat, sederhana 

dan bermakna 
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2. Berikan pelatihan sampai benar- benar menguasai 

konsep  

3. Guru harus pandai mengatur waktu selama 

pelatihan  

4. Perhatikan tahap-tahap awal pelatihan 

Fase 4. Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik  

Pengecekan dan pemberian umpan balik dapat berupa 

pertanyaan kepada siswa dan siswa memberi jawaban. 

Kemudian guru merespon kembali jawaban siswa tersebut. 

Cara lain adalah dengan tes lisan maupun tertulis. Agar umpan 

balik lebih efektif, ada beberapa hal yang patut 

dipertimbangkan, yaitu:  

1. Berikan umpan balik sesegera mungkin setelah latihan  

2. Upayakan agar umpan balik jelas dan spesifik  

3. Konsentrasikan pada tingkah laku bukan maksud 

4. Jaga umpan balik sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa  

5. Berikan pujian pada hasil yang baik  

6. Jika umpan balik negative, tunjukkan bagaimana 

melakukan yang benar  

7. Bantu siswa memusatkan perhatian pada “proses” 

bukan “hasil” 

8. Ajari siswa cara memberikan umpan balik kepada diri 

sendiri dan bagaimana menilai keberhasilan kinerjanya.  

Fase 5. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan 

(mandiri) dan penerapannya 

 Latihan mandiri yang diberikan kepada siswa sebagai 

fase akhir pelajaran pengajaran langsung adalah pekerjaan 
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rumah. Pekerjaan rumah dan latihan mandiri dapat digunakan 

untuk memperpanjang waktu belajar. 

Begitu pula menurut Shoimin (2014: 64-65) pada 

model pembelajaran direct instruction terdapat lima fase yang 

sangat penting. Sintaks model tersebut disajikan dalam lima 

tahap antara lain: 

1. Fase orientasi/menyampaikan tujuan 

2. Fase presentasi/demonstrasi 

3. Fase latihan terbimbing 

4. Fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik 

5. Fase latihan mandiri 

Tahap-tahap pada model pembelajaran direct 

instruction disusun berdasarkan tahap pendahuluan yaitu pada 

fase orientasi atau menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Selanjutnya adalah tahap memberikan materi dengan 

presentasi/demonstrasi, dan Latihan terbimbing. Sebagai tahap 

penutup yaitu mengecek kembali pemahaman siswa dan 

memberikan umpan balik serta memberikan latihan mandiri. 
 

E. Langkah-Langkah atau Sintaks  

Langkah-langkah pembelajaran direct learning menurut 

beberapa pakar sebagai berikut: 

1. Menurut Bruce dan Weil (1996); 

 Orientasi.  

Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, 

akan sangat menolong siswa jika guru memberikan 

kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang 

akan disampaikan. Bentuk-bentuk orientasi dapat 
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berupa: (1) kegiatan pendahuluan untuk mengetahui 

pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa; (2) mendiskusikan atau 

menginformasikan tujuan pelajaran; (3) memberikan 

penjelasan/arahan mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan; (4) menginformasikan materi/konsep yang 

akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan 

selama pembelajaran; dan(5) menginformasikan 

kerangka pelajaran. 

 Presentasi.  

Pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran 

baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. 

Penyajian materi dapat berupa: (1) penyajian materi 

dalam langkah-langkah kecil sehingga materi dapat 

dikuasai siswa dalam waktu relatif pendek;(2) 

pemberian contoh-contoh konsep; (3) pemodelan atau 

peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi atau 

penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas; dan 

(4) menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. 

 Latihan terstruktur.  

Pada fase ini guru memandu siswa untuk melakukan 

latihan-latihan. Peran guru yang penting dalam fase ini 

adalah memberikan umpan balik terhadap 

respon siswa dan memberikan penguatan terhadap 

respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa 

yang salah. 

 Latihan terbimbing. 

Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Latihan 
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terbimbing ini baik juga digunakan oleh guru untuk 

mengases/menilai kemampuan siswa untuk melakukan 

tugasnya. Pada fase ini peran guru adalah memonitor 

dan memberikan bimbingan jika diperlukan. 

 Latihan mandiri.  

Pada fase ini siswa melakukan kegiatan latihan secara 

mandiri, fase ini dapat 

dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap 

pengerjaan tugas 85-90% 

dalam fase bimbingan latihan. 

2. Menurut Slavin (2003), ada tujuh langkah dalam 

pembelajaran direct learning yakni; 

 Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi 

pelajaran kepada siswa. 

Dalam tahap ini guru menginformasikan hal-hal yang 

harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. 

 Me-review pengetahuan dan keterampilan prasyarat.  

Dalam tahap ini guru mengajukan pertanyaan untuk 

mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah 

dikuasai siswa. 

 Menyampaikan materi pelajaran.  

Dalam fase ini, guru menyampaikan materi, 

menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, 

mendemontrasikan konsep dan sebagainya.  

 Melaksanakan bimbingan.  

Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa 

dan mengoreksi kesalahan konsep. 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih.  
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Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melatih keterampilannya atau 

menggunakan informasi baru secara individu atau 

kelompok. 

 Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. 

Guru memberikan reviu terhadap hal-hal yang telah 

dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap 

respon siswa yang benar dan mengulang keterampilan 

jika diperlukan. 

 Memberikan latihan mandiri.  

Dalam tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas 

mandiri kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang telah mereka 

pelajari. 
 

F. Prosedur Penerapan  

Pembelajaran langsung (Direct Learning) atau irect 

Instruction dapat diterapkan dibidang studi apapun. Namun 

model ini paling sesuai untuk pelajaran yang berorientasi 

pada penampilan atau kinerja seperti menulis, membaca, 

bahasa, matematika, musik dan pendidikan jasmani. Di 

samping itu pengajaran langsung juga dapat digunakan untuk 

mengajarkan komponen-komponen keterampilan dari mata 

pelajaran sejarah dan sains (Trianto, 2009). Dalam 

menerapkan model Direct Instruction pada pembelajaran di 

kelas, guru dapat menggunakannya pada materi yang 

menuntut mendemonstrasikan keterampilan atau pengetahuan 

konsep dan prosedural yang akan dilatihkan kepada siswa. 

Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh 
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guru harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa, terutama 

melalui memperhatikan, mendengarkan, dan resitasi (tanya 

jawab) yang terencana. Hal ini berarti bahwa lingkungan 

pembelajaran berorientasi pada tugas dan memberiharapan 

tinggi agar siswa dapat menguasai pembelajaran dengan baik 

(Harsidi Side, 2009). Penerapan model Direct Learning pada 

materi pembelajaran jika yang digunakan hanya teknik 

berceramah semata-mata dikhawatirkan akan membuat siswa 

menjadi mengambang dalam memahami materi ajar tersebut. 

Salah satu cara yang digunakan untuk membuat model Direct 

Instruction ini menjadi menarik adalah dengan penggunaan 

media saat  proses belajar berlangsung. Media yang menarik 

akan dapat membangkitkan keinginan siswa untuk 

memperhatikan materi yang disampaikan. 

 
 

G. Kelebihan  dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Direct Learning 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keunggulan 

terpenting dari pembelajaran langsung ini adalah adanya fokus 

akademik, arahan, dan kontrol guru, harapan yang tinggi 

terhadap perkembangan siswa, sistem manajemen waktu, dan 

atmosfer akademik yang cukup (Joyce, 2009). Berikut ini 

adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran 

direct learning: 

  

1. Kelebihan model pembelajaran langsung: 
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a. Guru mengendalikan isi materi dan urutan 

informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat 

mempertahankan fokus mengenai apa yang harus 

dicapai oleh siswa. 

b. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang 

besar maupun kecil. 

c. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin 

penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin 

dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat 

diungkapkan. 

d. Dapat menjadi cara yang efektif untuk 

mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual 

yang sangat terstruktur. 

e. Merupakan cara yang paling efektif untuk 

mengajarkan konsep dan keterampilan-

keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah. 

f. Dapat menjadi cara untuk menyampaikan 

informasi yang banyak dalam waktu yang relatif 

singkat yang dapat diakses secara setara oleh 

seluruh siswa. 

g. Memungkinkan guru untuk menyampaikan 

ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran 

(melalui presentasi yang antusias) yang dapat 

merangsang ketertarikan dan dan antusiasme 

siswa. 

h. Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak 

suka membaca atau yang tidak memiliki 
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keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan 

informasi. Secara umum, ceramah adalah cara 

yang paling memungkinkan untuk menciptakan 

lingkungan yang tidak mengancam dan bebas stres 

bagi siswa. Para siswa yang pemalu, tidak percaya 

diri, dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

tidak merasa dipaksa dan berpartisipasi dan 

dipermalukan. 

i. Model pembelajaran langsung dapat digunakan 

untuk membangun model pembelajaran dalam 

bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukkan 

bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, 

bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana 

suatu pengetahuan dihasilkan. 

j. Pengajaran yang eksplisit membekali siswa 

dengan ”cara-cara disipliner dalam memandang 

dunia (dan) dengan menggunakan perspektif-

perspektif alternatif” yang menyadarkan siswa 

akan keterbatasan perspektif yang inheren dalam 

pemikiran sehari-hari. 

k. Model pembelajaran langsung yang menekankan 

kegiatan mendengar (misalnya ceramah) dan 

mengamati (misalnya demonstrasi) dapat 

membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-

cara ini. 

l. Ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan 

pengetahuan yang tidak tersedia secara langsung 

bagi siswa, termasuk contoh-contoh yang relevan 

dan hasil-hasil penelitian terkini. 
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m. Model pembelajaran langsung (terutama 

demonstrasi) dapat memberi siswa tantangan 

untuk mempertimbangkan kesenjangan yang 

terdapat di antara teori (yang seharusnya terjadi) 

dan observasi (kenyataan yang mereka lihat). 

n. Demonstrasi memungkinkan siswa untuk 

berkonsentrasi pada hasil-hasil dari suatu tugas 

dan bukan teknik-teknik dalam menghasilkannya. 

Hal ini penting terutama jika siswa tidak memiliki 

kepercayaan diri atau keterampilan dalam 

melakukan tugas tersebut. 

o. Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri 

dapat tetap berprestasi apabila model pembelajaran 

langsung digunakan secara efektif. 

p. Model pembelajaran langsung bergantung pada 

kemampuan refleksi guru sehingga guru dapat 

terus menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. 

2. Kelemahan Model Pembelajaran Langsung: 

a. Model pembelajaran langsung bersandar pada 

kemampuan siswa untuk mengasimilasikan 

informasi melalui kegiatan mendengarkan, 

mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua 

siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal 

tersebut, sehingga guru masih harus 

mengajarkannya kepada siswa. 

b. Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk 

mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, 

pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 
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c. Siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk 

terlibat secara aktif, maka sulit bagi mereka untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonalnya. 

d. Guru memainkan peran pusat dalam model ini, 

sehingga kesuksesan strategi pembelajaran ini 

bergantung pada image guru. Jika guru tidak 

tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, 

antusias, dan terstruktur, maka siswa dapat 

menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan 

pembelajaran mereka akan terhambat. 

e. Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat 

struktur dan kendali guru yang tinggi dalam 

kegiatan pembelajaran, yang menjadi karakteristik 

model pembelajaran langsung, dapat berdampak 

negatif terhadap kemampuan penyelesaian 

masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. 

f. Model pembelajaran langsung sangat bergantung 

pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang 

buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang 

buruk pula dan model pembelajaran langsung 

membatasi kesempatan guru untuk menampilkan 

banyak perilaku komunikasi positif. 

g. Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, 

rinci, atau abstrak, model pembelajaran langsung 

mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan 

yang cukup untuk memproses dan memahami 

informasi yang disampaikan. 
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h. Model pembelajaran langsung memberi siswa cara 

pandang guru mengenai bagaimana materi disusun 

dan disintesis, yang tidak selalu dapat dipahami 

atau dikuasai oleh siswa. Siswa memiliki sedikit 

kesempatan untuk mendebat cara pandang ini. 

i. Jika model pembelajaran langsung tidak banyak 

melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian 

setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat 

sedikit isi materi yang disampaikan. 

j. Jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran 

langsung akan membuat siswa percaya bahwa guru 

akan memberitahu mereka semua yang perlu 

mereka ketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa 

tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka 

sendiri. 

k. Karena model pembelajaran langsung melibatkan 

banyak komunikasi satu arah, guru sulit untuk 

mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman 

siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham 

atau salah paham. 

l. Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan 

pengamatan siswa. Sayangnya, banyak siswa 

bukanlah pengamat yang baik sehingga dapat 

melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 

Pembelajaran langsung atau direct learning adalah 

model pembelajaran yang berpusat pada guru, dimana 

penyampaian materi disalurkan langsung dari guru kepada 

murid yang diterapkan menyangkut pengetahuan yang bersifat 

deklaratif dan prosedural sehingga dapat dijarkan secara 
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bertahap, selangkah demi selangkah, begitu ungkapan salah 

satu tokoh teori pengajaran langsung yaitu Richard I. Arends. 

Salah satu karakteristik dari suatu model pembelajaran adalah 

adanya tahapan-tahapan atau sintaks dalam pembelajaran yang 

harus diperhatikan oleh  guru. Adapun Tahapan model 

pembelajaran langsung menurut Bruce dan Weil (1996) 

adalah; orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan 

terbimbing, dan latihan mandiri.  

Model pengajaran langsung berupa pengetahuan yang 

bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada 

keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan 

cara pembelajaran langsung. Cara ini sering disebut dengan 

metode ceramah atau ekspositori (ceramah bervariasi). 

Modeldirect learning sering juga dikenal dengan 

istilah direct instruction relevan digunakan untuk 

pembelajaran di sekolah pada materi yang menjelaskan konsep 

dan prosedural. Model Direct Instruction dapat dipadukan 

dengan model pembelajaran lainnya, penggunaan media sangat 

membantu penerapan pembelajaran model Direct Instruction. 
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MODEL PEMBELAJARAN SAVI 

(SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL) 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik (Direktorat Pendidikan dan 

Pembelajaran, 2021). Model pembelajaran adalah kerangka 

kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk 

melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa 

dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model 

pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap 

mengerucut pada tujuan khusus (Thabroni, 2021). 

Pembelajaran dan model pembelajaran erat kaitannya. Sebagai 

guru, pasti dibutuhkan model pembelajaran yang bisa 

mendukung agar aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung 

dengan maksimal. 

Pendidikan TK merupakan salah satu bentuk pendidikan 

anak usia dini yaitu anak yang berusia empat sampai dengan 

enam tahun. Pendidikan TK memiliki peran yang sangat 

penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta 



 
 

254 
 

mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan 

selanjutnya. Pendidikan TK merupakan jembatan antara 

lingkungan keluarga dengan lingkungan masyarakat yang lebih 

luas yaitu sekolah dasar dan lingkungan lainnya. Sementara 

itu, Bredecamp (1997) menyatakan bahwa pendidikan anak 

usia dini mencakup berbagai program yang melayani anak dari 

lahir sampai dengan delapan tahun yang dirancang untuk 

meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosi, 

bahasa, dan fisik anak. Pendidikan TK perlu didukung oleh 

model pembelajaran yang mengakomodir untuk memacu 

perkembangan anak agar dapat dirangsang secara maksimal. 

Musik dapat membangkitkan perasaan yang menyenangkan. 

Bernyanyi bersama sangat membantu dalam mentransfer 

pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat mendukung 

proses transfer ilmu di TK adalah model pembelajaran SAVI. 

SAVI merupakan singkatan dari Somatic, Auditory, Visual dan 

Intellectual. SAVI adalah model pembelajaran yang 

menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat 

indra yang dimiliki peserta didik. Terdapat empat unsur dalam 

pembelajaran SAVI yaitu Somatis (belajar dengan bergerak 

dan berbuat), Auditori (belajar dengan mendengar dan 

berbicara), Visual (belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan) dan Intelektual (belajar memecahkan 

masalah). 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Model SAVI 

Model pembelajaran SAVI merupakan singkatan dari 

Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual. Model 

pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang 

menekankan bahwa dalam belajar semua alat indra peserta 

didik harus dimanfaatkan secara maksimal. (Riadi, 2017) 

 

B. Sejarah, Tokoh, dan Perkembangan Model SAVI 

Georgi Lozanov, psikiater Bulgaria adalah pencetus 

gerakan Accelerated Learning (pembelajaran yang dipercepat). 

Dia mendapati bahwa musik barok dapat menenangkan pasien 

psikiatri. Selain itu, dengan memberikan sugesti positif kepada 

pasien khususnya mengenai kesembuhan mereka, banyak yang 

mengalami kemajuan besar. Lozanov merasa bahwa metode ini 

juga dapat diterapkan pada pendidikan. Dengan disponsori 

oleh pemerintah Bulgaria, dia mulai melakukan penelitian 

mengenai pengaruh musik dan sugesti positif pada 

pembelajaran, dengan menggunakan bahasa asing sebagai 

materi subjek. Dia mendapati bahwa kombinasi musik, sugesti, 

dan permainan kanak-kanak memungkinkan pelajar untuk 

belajar jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. 

Dave Meier mencoba mengembangkan pemikiran Lozanov 

dengan menulis buku The Accelerated Learning Handbook, 

yang diterbitkan oleh McGraw-Hill New York tahun 2000. 

Dave mengajakkita untuk 

memperbaharuipendekatankitaterhadappembelajaran. 

Accelerated Learning (pembelajaran yang dipercepat) 

adalahcara belajar yang alamiah. Model pembelajaran 
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Accelerated Learning (pembelajaran yang dipercepat) adalah 

istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian 

pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil 

pembelajaran dan kondisi yang disukai oleh peserta didik.  

Secara terminologi model pembelajaran Accelerated 

Learning (pembelajaran yang dipercepat) adalah suatu pola 

yang digunakan dalam pembelajaran yang didesain sedemikian 

rupa sehingga dapat menggugah kemampuan belajar peserta 

didik, membuat belajar lebih menyenangkan dan lebih cepat. 

Cepat, disini diartikan dapat mempercepat penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran yang dipelajari, sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk belajar lebih cepat. Materi pelajaran 

yang sulit dibuat menjadi mudah, sederhana atau tidak bertele-

tele sehingga tidak menjadi kejenuhan dalam belajar. Karena 

keberhasilan belajar tidak ditentukan atau diukur lamanya kita 

duduk untuk belajar tetapi ditentukan oleh kualitas cara belajar 

kita. Pembelajaran yang dirancang secara “fun” atau 

menyenangkan akan menimbulkan motivasi belajar peserta 

didik dan terus bertambah.  

Pendekatan Model pembelajaran Accelerated Learning 

Pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh 

orang berdiri dan bergerak kesana kemari. Akan tetapi 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan 

penggunaan semua indra dapat berpengaruh besar pada 

pembelajaran.  
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C. Tujuan Model SAVI 

Pemilik konsep ini, Dave Meier, menyarankan kepada guru 

agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan 

Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual (SAVI). Somatic 

dimaksudkan sebagai learning by doing (belajar dengan 

bergerak dan berbuat). Auditory adalah learning by talking and 

hearing (belajar dengan berbicara dan mendengarkan). Visual 

diartikan learning by observing and picturing (belajar dengan 

mengamati dan menggambarkan). Intellectual maksudnya 

adalah learning by problem solving and reflecting (belajar 

dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi). Menurut 

Hermowo, SAVI adalah singkatan dari Somatis (bersifat raga), 

Auditori (bersifatsuara), Visual (bersifat gambar), dan 

intelektual (bersifat merenungkan), yaitu sebuah pembelajaran 

yang melibatkan hampir seluruh indra untuk membantu 

melatih pola pikir siswa dalam memecahkan masalah kritis, 

logis, cepat, dan tepat. 

 

D. Unsur dalam Pembelajaran SAVI 

 Menurut (Riadi, 2017), pembelajaran SAVI memiliki 

empat unsur, yaitu Somatis (belajar dengan bergerak dan 

berbuat), Auditori (belajar dengan mendengar dan berbicara), 

Visual (belajar dengan mengamati dan menggambarkan), dan 

Intelektual (belajar memecahkan masalah). Berikut ini 

penjelasan unsur-unsur tersebut secara spesifik: 

 

1. Belajar Somatis 

“Somatis” berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh-

soma (seperti dalam psikosomatis). Jadi, belajar somatis berarti 
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belajar dengan indra peraba, kinestetis, praktis-melibatkan 

fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu 

belajar. Penelitian neurologist telah membongkar keyakinan 

kebudayaan barat yang keliru bahwa pikiran dan tubuh adalah 

dua hal yang terpisah. Temuan mereka menununjukkan bahwa 

pikiran tersebar diseluruh tubuh. Intinya tubuh adalah pikiran. 

Pikiran adalah tubuh. Jadi, dengan menghalangi peserta didik 

somatis menggunakan tubuh mereka sepenuhnya dalam 

belajar, kita menghalangi fungsi pikiran mereka sepenuhnya. 

Untuk merangsang hubungan pikiran tubuh, ciptakanlah 

suasana belajar yang dapat membuat orang bangkit dan berdiri 

dari tempat duduk dan aktif secara fisik dari waktu ke waktu.  

 

2. Belajar Auditori 

Belajar auditori adalah belajar dengan berbicara dan 

mendengar. Dalam merancang pembelajaran yang menarik 

bagi auditori yang kuat dalam diri pembelajaran, carilah cara 

untuk mengajak mereka untuk membicarakan apa yang sedang 

mereka pelajari. Ajak mereka berbicara saat mereka 

memecahkan masalah, mengumpulkan informasi, membuat 

tinjauan pengalaman belajar, atau menciptakan makna-makna 

pribadi bagi diri merka sendiri. Di samping itu, bisa juga 

dengan meminta peserta didik untuk berpasang-pasangan 

memperbincangkan secara terperinci apa yang baru saja 

mereka pelajari dan bagaimana mereka akan menerapkannya.  

Guru hendaknya mengetahui ciri-ciri anak auditori. Dalam 

buku Accelerated Learning yang lain disebutkan, bahwa tipe 

anak auditori adalah:  
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a. Suka mendengar radio, musik, sandiwara drama. (Anak-

anak auditori suka cerita yang dibacakan kepadanya 

dengan berbagai ekspresi).  

b. Ingat dengan baik nama orang. Bagus dalam mengingat 

fakta. Suka berbicara dan punya perbendaraan kata yang 

luas.  

c. Menerima dan memberikan penjelasan arah dengan kata-

kata (verbal). Senang menerima instruksi secara verbal.  

d. Mengungkapkan emosi secara verbal melalui perubahan 

nada bicara atau vokal.  

e. Aktivitas kreatif: menyanyi, mendongeng 

(mengobrolapasaja), bermain musik, membuat cerita lucu 

dan lain sebagainya.  

f. Berbicara dengan kecepatan sedang. Suka bicara bahkan 

dalam kelas.  

g. Dalam keadaan diam sukaber cakap-cakap dengan dirinya 

sendiri atau bersenandung.  Cenderung mengingat dengan 

baik dan menghafal kata-kata dan gagasan-gagasan yang 

pernah diucapkan. 

 

3. Belajar Visual 

Belajar visual adalah belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan. Ada beberapa hal yang dapat guru 

manfaatkan untuk membuat pembelajaran lebih visual, 

diantaranya adalah: bahasa yang penuh gambar, bahasa tubuh 

yang dramatis, cerita yang hidup, peripheral ruangan, dekorasi 

berwarna-warni dan lain sebagainya.  Menurut Colin Rose, 

tipe anak visual diantaranya dapat dilihat dari:  
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a. Suka membaca (menyukai atau menikmati bacaan), 

menonton televisi, menonton film. Lebih suka 

memperhatikan ekspresi wajah ketika berbicara dengan 

orang lain atau membacakan bacaan kepadanya.  

b. Mengingat orang melalui penglihatan.  

c. Kalau memberi atau menerima penjelasan arah lebih suka 

memakai peta atau gambar.  

d. Menyatakan emosi melalui ekspresi muka.  

e. Aktivitas kreatif: menulis, menggambar, melukis, 

merancang (mendesain).  

f. Cenderung berbicara cepat, tetapi mungkin cukup pendiam 

di dalam kelas.  

g. Berhubungan dengan orang lain melalui kontak mata dan 

ekspresi wajah.  

h. Saat diam suka melamun atau menatap ke angkasa.  

i. Punya ingatan visual bagus, ingat dimana meninggalkan 

sesuatu beberapa hari yang lalu. 

 

4. Belajar Intelektual 

Menurut Dave Meier yang dimaksud dengan “intelektual” 

disini bukanlah pendekatan belajar tanpa emosi, tidak 

berhubungan, rasionalistis, “akademis”, dan terkotak-kotak, 

melainkan menunjukkan apa yang dilakukan peserta didik 

dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka 

menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu 

pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan 

nilai dari pengalaman tesebut. Aspek intelektual dalam belajar 

akan terlatih jika guru mengajak peserta didik telibat dalam 

aktivitas: memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, 
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melahirkan gagasan kreatif, mencari dan menyaring informasi, 

merumuskan pertanyaan dan menciptakan makna pribadi. 

 Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada 

dalam satu peristiwa pembelajaran. Misalnya orang dapat 

belajar sedikit dengan menyaksikan presentasi (V), tetapi 

mereka dapat belajar jauh lebih banyak jika mereka dapat 

melakukan sesuatu ketika presentasi sedang berlangsung (S), 

membicarakan apa yang sedang mereka pelajari (A), dan 

memikirkan cara menerapkan informasi (I). Model 

pembelajaran SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh siswa”. 

SAVI adalah Somatic-Learning by doing, Auditory-Learning 

by Hearing, Visual-Learning by seeing, Intellectual-Learning 

by thinking. 

 

E. Prinsip-prinsip Model Pembelajaran SAVI  

 Model pembelajaran SAVI memiliki prinsip gerakan 

dan prinsip yang sama dengan Accelerated Learning (AL). 

Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. 

b. Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. 

c. Kerjasama membantu proses pembelajaran 

d. Pembelajaran berlangsung pada benyak tingkatan secara 

simultan. 

e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri 

dengan umpan balik. 

f. Emosi positif sangat membantu pembelajaran.  
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g. Otak-citra menyerap informasi secara langsung dan 

otomatis. 

 

F. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran 

SAVI  

 Menurut Meier (2002), langkah-langkah model 

pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Persiapan (Preparation)  

 Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan 

siswa untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah 

menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka peranan 

positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan 

menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran (auditori). 

2. Membagi kelas dalam beberapa kelompok (somatis). 

3. Membangkitkan minat, motivasi siswa dan rasa ingin 

tahu siswa (auditori). 

 

2. Tahap penyampaian (Presentation)  

 Tahap penyampaian mempunyai tujuan untuk 

membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan 

cara yang menarik dan menyenangkan. Tahap penyampaian 

dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, 

melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk 

menciptakan pengetahuan disetiap langkahnya. Fungsi tahap 
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ini adalah membantu pembelajar menemukan materi belajar 

yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, 

melibatkan pancaindra, dan cocok untuk semua gaya belajar. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyampaikan materi dengan cara memberi contoh 

nyata (somatis dan auditori). 

2. Dari contoh guru menjelaskan materi secara rinci 

(auditori). 

 

3. TahapPelatihan (practice)  

Tujuan tahap penelitian membantu siswa mengintegrasikan 

dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan 

berbagai cara yaitu mengajak siswa berpikir, berkata dan 

berbuat mengenai materi yang baru dengan aktivitas pelatihan 

pemecahan soal. Fungsi tahap ini adalah membantu pembelajar 

mengintegrasi dan menyerap pengetahuan dan keterampilan 

baru dengan berbagai cara. Langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap pelatihan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan lembar soal untuk diselesaikan dengan 

berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing 

(visual dan intelektual). 

2. Meminta beberapa siswa mewakili kelompok untuk 

menampilkan hasil pekerjaanya dan meminta yang lain 

menanggapi hasil pekerjaan temannya dan memberi 

kesempatan untuk bertanya (somatis, auditori, visual, 

intelektual). 
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3. Menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat jawaban 

apabila terdapat kesalahan terhadap hasil pekerjaannya 

(auditori). 

 

4. TahapPenampilan (Performance)  

 Tujuan dalam penampilan hasil adalah membantu 

pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta 

kererampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajar 

tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Langkah-langkah 

yang dilakukan pada tahap penampilan adalah sebagai berikut:  

1. Memberi suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk 

mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta 

keterampilan siswa setelah proses pembelajaran (somatis 

dan intelektual). 

2. Menegaskan kembali materi yang telah diajarkan 

kemudian menyimpulkan dan memberikan PR (auditori). 

 

G. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran SAVI  

Menurut Shoimin (2014:182) kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan Model Pembelajaran SAVI 

a. Meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara 

penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan 

aktivitas intelektual.  

b. Ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih 

kuat, karena siswa membangun sendiri 

pengetahuannya.  
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c. Suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan 

karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan 

dalam belajar.  

d. Memupuk kerjasama, dan diharapkan siswa yang lebih 

pandai dapat membantu siswa lain yang kurang 

pandai.  

e. Menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan 

efektif.  

f. Mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan 

psikomotor siswa.  

g. Memaksimalkan konsentrasi siswa.  

h. Siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. 

i. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan 

mengemukakan pendapat dan berani menjelaskan 

jawabannya.  

 

 2. Kekurangan Model Pembelajaran SAVI 

a. Penerapan pembelajaran ini membutuhkan 

kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan 

sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif 

besar.  

b. Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih 

dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban atau-

pun gagasannya sendiri. 

 

H. Pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Pendidikan sejak dini merupakan pendidikan yang sangat 

fundamental untuk pendidikan selanjutnya. Sebagai guru TK 
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yang akan melaksanakan pembelajaran di TK tentunya Anda 

harus paham betul apa dan bagaimana hakikat pendidikan TK. 

Saat ini istilah pendidikan anak usia dini sedang mendapat 

perhatian serius dari berbagai kalangan. Pendidikan TK 

merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yaitu 

anak yang berusia empat sampai dengan enam tahun. 

Pendidikan TK memiliki peran yang sangat penting untuk 

mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan 

mereka untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan TK merupakan jembatan antara lingkungan 

keluarga dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas yaitu 

sekolah dasar dan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, 

pendidikan untuk anak usia dini khususnya TK perlu 

menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan yang meliputi kognitif, bahasa, 

sosial, emosi, fisik, dan motorik (Anderson, 1993). Pendidikan 

anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan baik koordinasi motorik 

(halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan jamak 

(multiple intelegences), maupun kecerdasan spiritual. Sesuai 

dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, 

penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia 

dini. 

Pembelajaran yang mengoptimalkan keempat unsur SAVI 

akan meningkatkan keberhasilan anak. Misalnya, seorang 

siswa dapat belajar dengan cara mengamati fenomena alam 

disekitar yang disajikan dalam modul (Visual). Namun, siswa 
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dapat belajar jauh lebih baik jika melakukan pengamatan 

langsung untuk mengumpulkan data (Somatis). Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan, siswa memikirkan cara 

mengolah data hasil pengamatan tersebut untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan (Intelektual). Setelah 

itu, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengamatannya di 

depan kelas (Auditori). Untuk pembelajaran di Taman Kanak-

kanak, mengaplikasikan model pembelajaran SAVI akan 

sangat optimal karena pada usia TK, anak-anak perlu dibantu 

untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang 

meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. 
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