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BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Selama ini dunia pendidikan khususnya untuk level Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) masih mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan 

tersebut terkait dengan proses pembelajaran, ketersediaan peralatan praktik, 

motivasi belajar siswanya, serta terkait dengan sarana prasarana sekolah. 

Permasalahan terkait dengan proses pembelajaran meliputi; metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru belum variatif, guru masih bersifat 

dominan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga belum mampu 

menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswanya. Disamping itu media 

pembelajaran yang digunakan belum variatif juga, belum banyak guru yang 

mampu menggunakan media pembelajaran yang atraktif sehingga mampu 

menarik perhatian siswa. Terkait dengan peralatan praktik; hampir 60% SMK di 

Yogyakarta mangalaminya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari 

peralatan yang dimiliki sekolah. Sehingga untuk mencapai kompetensi yang 

sesungguhnya dirasakan sangat berat. Pihak sekolah juga sering dihadapkan 

pada motivasi belajar siswa yang rendah. Justru banyak peristiwa tawuran 

pelajar di Yogyakarta yang dilakukan oleh siswa SMK. Sehingga prestasi belajar 

siswa SMK cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan siswa SMA, hal ini 

dapat dilihat dari nilai UN yang dicapai. Terkait dengan sarana dan prasarana 

yan dimiliki, 40 % SMK masih memiliki sarana dan prasarana yang minim, 

sehingga belum mampu mendukung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Permasalahan-permasalahan yang timbul di SMK tersebut memerlukan 

upaya serius untuk mengatasinya agar dicapai pembelajaran yang berkualitas. 

Khususnya terkait dengan proses pembelajaran dan rendahnya prestasi yang 

dicapai, permasalahan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh siswa 

namun dapat pula diakibatkan oleh metode pembelajaran yang belum mampu 

mengoptimalkan potensi siswa.  Metode pembelajaran yang digunakan, belum 

mampu merangsang siswa untuk aktif selama perkuliahan sehingga komunikasi 

dua arah antara dosen dan mahasiswa tidak tercapai. Dengan demikian 

diperlukan sebuah metode pembelajaran yang benar-benar tepat untuk 

digunakan, sehingga beberapa permasalahan terebut dapat diatasi.  

Dari hasil pemikiran serta diskusi dengan rekan sejawat, salah satu 

alternatif pembelajaran yang layak diujiterapkan dan dipandang mampu 
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mengatasi berbagai permasalahan diatas, serta mampu mengakomodir 

perkembangan belajar individu siswa  adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang 

untuk menuju pada kesuksesan proses pembelajaran. Sebagai teknologi untuk 

pembelajaran (technology for instruction), pembelajaran kolaboratif melibatkan 

partisipasi aktif para siswa dan meminimalisasi perbedaan-perbedaan antar 

individu. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja 

bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap 

pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Pembelajaran ini 

selaras dengan prinsip pembelajaran konstruktivisme yang menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar yang harus secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya, 

sehingga diharapkan kompetensi yang dicapai makin meningkat.  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tema payung adalah penerapan 

model pembelajaran kolaboratif. Sedangkan untuk penelitian sub tema adalah 

penerapan model pembelajaran kolaboratif tipe Problem Based Learning, 

penerapan model pembelajaran kolaboratif tipe Group Investigation, dan 

penerapan model pembelajaran kolaboratif tipe Student Team Achievement 

divisions. Penelitian sub tema tersebut masing-masing dilaksanakan oleh 1 

mahasiswa sebagai Tugas Akhir Skripsi. 

 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang timbul dalam pembelajaran di 

SMK tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian tindakan sebagai 

berikut: 

1. Seberapa jauh model pembelajaran kolaboratif melalui pendekatan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK ? 

2. Seberapa jauh model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan 

aktifitas serta prestasi belajar siswa SMK ? 

 

c. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  dengan tujuan yang akan dicapai : 

1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK yang disertai 

peningkatan aktifitas siswa, dengan  menggunakan model pembelajaran 

kolaboratif. 
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2. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK yang disertai 

peningkatan prestasi belajar siswa,  dengan  menggunakan model 

pembelajaran kolaboratif. 

 

d. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakannya penelitian  ini antara lain : 

1. Bagi peneliti (dosen dan mahasiswa) sebagai kolaborator penelitian 

diharapkan mampu memotivasi diri untuk selalu menerapkan dan 

mengembangkan model pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran 

dapat selalu ditingkatkan yang diikuti dengan peningkatan prestasi siswa. 

2. Bagi siswa dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa secara mandiri dalam 

menguasai kompetensi mata pelajaran yang diajarkan. 

3. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin penerapan model  ini dapat 

dijadikan suatu alternatif model sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui peningkatan aktivitas dan kolaboratif dosen dan 

mahasiswa. 
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BAB II. 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Model Pembelajaran Kolaboratif  

Ted Panitz (1996) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kolaboratif adalah suatu filsafat personal, bukan sekadar teknik pembelajaran 

di kelas. Menurutnya, kolaborasi adalah filsafat interaksi dan gaya hidup yang 

menjadikan kerjasama sebagai suatu struktur interaksi yang dirancang 

sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif dapat didefinisikan 

sebagai filsafat pembelajaran yang memudahkan para siswa bekerjasama, 

saling membina, belajar dan berubah bersama, serta maju bersama pula. 

Inilah filsafat yang dibutuhkan dunia global saat ini. 

Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan 

bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. 

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, tekanan utama pembelajaran 

kolaboratif maupun kooperatif adalah “belajar bersama”. 

Struktur tujuan kolaboratif dicirikan oleh jumlah saling ketergantungan 

yang begitu besar antar siswa dalam kelompok. Dalam pembelajaran 

kolaboratif, siswa mengatakan “we as well as you”, dan siwa akan mencapai 

tujuan hanya jika siswa lain dalam kelompok yang sama dapat mencapai 

tujuan mereka bersama (Arends, 1998; Heinich et al., 2002; Slavin, 1995; Qin 

& Johnson, 1995).  

Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju 

pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk 

pembelajaran (technology for instruction), pembelajaran kolaboratif 

melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-

perbedaan antar individu. Pembelajaran kolaboratif telah menambah 

momentum pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan yang bertemu, 

yaitu: (1) realisasi praktek, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas 

kolaboratif dalam kehidupan di dunia nyata; (2) menumbuhkan kesadaran 

berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna. 
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Menurut Johnsons (1995), sekurang-kurangnya terdapat lima unsur 

dasar agar dalam suatu kelompok terjadi pembelajaran kooperatif/ 

kolaboratif, yaitu: 

1) Saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran ini setiap siswa 

harus merasa bahwa ia bergantung secara positif dan terikat dengan 

antarsesama anggota kelompoknya dengan tanggung jawab: (1) 

menguasai bahan pelajaran; dan (2) memastikan bahwa semua 

anggota kelompoknya pun menguasainya. Mereka merasa tidak akan 

sukses bila siswa lain juga tidak sukses.  

2) Interaksi langsung antarsiswa. Hasil belajar yang terbaik dapat 

diperoleh dengan adanya komunikasi verbal antarsiswa yang 

didukung oleh saling ketergantungan positif. Siswa harus saling 

berhadapan dan saling membantu dalam pencapaian tujuan belajar.  

3) Pertanggungajawaban individu. Agar dalam suatu kelompok siswa 

dapat menyumbang, mendukung dan membantu satu sama lain, 

setiap siswa dituntut harus menguasai materi yang dijadikan pokok 

bahasan. Dengan demikian setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab untuk mempelajari pokok bahasan dan bertanggung jawab pula 

terhadap hasil belajar kelompok.  

4) Keterampilan berkolaborasi. Keterampilan sosial siswa sangat penting 

dalam pembelajaran. Siswa dituntut mempunyai keterampilan 

berkolaborasi, sehingga dalam kelompok tercipta interaksi yang 

dinamis untuk saling belajar dan membelajarkan sebagai bagian dari 

proses belajar kolaboratif.  

5) Keefektifan proses kelompok. Siswa memproses keefektifan 

kelompok belajarnya dengan cara menjelaskan tindakan mana yang 

dapat menyumbang belajar dan mana yang tidak serta membuat 

keputusan-keputusan tindakan yang dapat dilanjutkan atau yang perlu 

diubah.  

2. Pendekatan Group Investigation 

Ide pembelajaran kolaboratif bermula dari perpsektif filosofis terhadap 

konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan 

atau teman. Pada tahun 1916, John Dewey, menulis sebuah buku 
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“Democracy and Education”. Dalam buku itu, Dewey menggagas konsep 

pendidikan, bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan 

berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. 

Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan (Jacob et al., 1996), 

adalah: (1) siswa hendaknya aktif, learning by doing; (2) belajar hendaknya 

didasari motivasi intrinsik; (3) pengetahuan adalah berkembang, tidak bersifat 

tetap; (4) kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat 

siswa; (5) pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling 

memahami dan saling menghormati satu sama lain, artinya prosedur 

demokratis sangat penting; (6) kegiatan belajar hendaknya berhubungan 

dengan dunia nyata dan bertujuan mengembangkan dunia tersebut. Dewey 

menganjurkan agar dalam lingkungan belajar guru menciptakan lingkungan 

sosial yang dicirikan oleh lingkungan demokrasi dan proses ilmiah. Tanggung 

jawab utama para guru adalah memotivasi siswa untuk bekerja secara 

kolaboratif dan memikirkan masalah sosial yang berlangsung dalam 

pembelajaran. Di samping upaya pemecahan masalah di dalam kelompok 

kolaboratif, dari hari ke hari siswa belajar prinsip demokrasi melalui interaksi 

antar teman sebaya. Dalam konteks sosial, secara teoretik pembelajaran 

kolaboratif berfungsi sebagai laboratorium demokrasi bagi siswa untuk 

menjadi warga negara demokratis dengan berinteraksi seputar isu-isu 

bermanfaat melalui pembentukan visi tentang masyarakat yang baik (Antil et 

al., 1998).  

Gagasan-gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam pendekatan 

group-investigation untuk pembelajaran kolaboratif. Gagasan Dewey tersebut 

selanjutnya dijadikan landasan oleh Herbert Thelan untuk mengembangkan 

prosedur yang lebih tepat untuk membantu siswa bekerja dalam kelompok. 

Thelan menyatakan bahwa kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi 

yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi (Arends, 

1998). Thelan yang tertarik dengan dinamika kelompok mengembangkan 

bentuk group-investigation dengan langkah-langkah yang rinci. Kerja 

kelompok-kelompok kolaboratif yang dilukiskan oleh Dewey dan Thelan ini 

dapat memberikan dampak melampaui hasil-hasil belajar akademik. Proses-

proses dan tingkah laku kolaboratif merupakan bagian dari usaha keras 

manusia sebagai masyarakat demokratis. 
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Pendekatan group-investigation ala Dewey dan Thelan tersebut, 

siswa dikelompokkan secara heterogen atas jenis kelamin dan kemampuan 

akademik. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok 

merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja untuk 

menangani konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. Guru 

berperan sebagai salah satu sumber belajar siswa. Hasil kerja kelompok 

dilaporkan sebagai bahan diskusi kelas. Dalam diskusi kelas ini diutamakan 

keterlibatan higher order thinking dari para siswa. Evaluasi kegiatan 

dilakukan melalui akumulasi upaya kerja individual selama penyelidikan 

dilakukan. Konsep penting dalam pendekatan group-investigative adalah: 

menghindarkan evaluasi menggunakan tes, mengutamakan learning by 

doing, membangun motivasi intrinsik, mengutamakan pilihan siswa, 

memperlakukan siswa sebagai orang bertanggung jawab, pertanyaan 

terbuka, mendorong rasa saling menghormati dan saling membantu, 

membangun konsep diri yang positif. 

Langkah-langkah pembelajaran kolaboratif group investigation adalah 

sebagai berikut. 

1) Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi 

tugas sendiri-sendiri. 

2) Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. 

3) Kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, 

mendemontrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan 

jawaban-jawaban tugas atau masalah yang ditemukan sendiri. 

4) Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, 

masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. 

5) Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya 

diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk 

melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan 

kelas, siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, 

membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Kegiatan 

ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. 

6) Masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan 

elaborasi, inferensi, dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan yang 

akan dikumpulan. 
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7) Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah 

dikumpulkan, disusun perkelompok kolaboratif. 

8) Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada 

pertemuan berikutnya, dan didiskusikan. 

3. Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Wilson & Cole dalam Paulina Pannen (2001), PBL adalah 

strategi belajar yang menekankan pengintegrasian bidang ilmu dan 

keterampilan memecahkan masalah, memanfaatkan situasi yang kolaboratif, 

dan menekankan pada proses ”belajar untuk belajar” dengan memberikan 

tanggung jawab maksimal kepada mahasiswa untuk menentukan proses 

dalam belajarnya. PBL digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan untuk 

melibatkan siswa, dan mendukung siswa dalam aktivitas yang 

mengembangkannya menjadi profesional. PBL adalah suatu pendekatan 

untuk membelajarkan siswa yang dikonfrontasikan dengan masalah praktis, 

berbentuk ill-defined dan open-ended melalui stimulus dalam belajar (Demitra 

dalam Dewi Padmo, 2004). 

Menurut Paulina Pannen (2001) sendiri, PBL merupakan suatu model 

pembelajaran yang terfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata 

ataupun simulasi), kemudian siswa diminta mencari pemecahannya melalui 

serangkaian penelitian investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip yang 

dipelajari.  PBL adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk 

mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam kelompok untuk mencari 

penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan 

untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu 

subyek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta 

mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber 

pembelajaran.  

Siswa dalam metode PBL dituntut bertanggungjawab atas proses 

pembelajaran yang mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak terlalu 

tergantung pada guru. PBL membentuk siswa mandiri yang dapat 

melanjutkan proses belajar pada kehidupan dan karir yang akan mereka 

jalani. Guru lebih berperan sebagai fasilitator atau tutor yang memandu siswa 
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menjalani proses pendidikan. Setelah siswa sudah menjadi lebih cakap 

dalam menjalani proses belajar PBL, tutor akan berkurang keaktifannya.  

Proses belajar PBL dibentuk dari ketidakteraturan dan kompleksnya 

masalah yang ada di dunia nyata. Hal tersebut digunakan sebagai pendorong 

bagi mahasiswa untuk belajar mengintegrasikan dan mengorganisasi 

informasi yang didapat, sehingga nantinya dapat selalu diingat dan 

diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi. 

Masalah-masalah yang didesain dalam PBL memberi tantangan pada siswa 

untuk lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mampu 

menyelesaikan masalah secara efektif. 

Proses dalam PBL yaitu pertama dibentuk kelompok-kelompok siswa. 

Langkah selanjutnya mereka dihadapkan pada masalah dan mereka 

mencoba untuk menyelesaikan dengan bekal pengetahuan yang mereka 

miliki. Kemudian mengidentifikasi apa yang harus dipelajari untuk memahami 

pada permasalahan dan bagaimana cara memecahkannya. 

Langkah selanjutnya, siswa mulai mencari informasi dari berbagai 

sumber seperti buku, jurnal, laporan, informasi online atau bertanya pada 

pakar yang sesuai dengan bidangnya. Pada tahap ini, belajar dipersonalisasi 

sesuai dengan kebutuhan dan gaya tiap individu. Setelah mendapatkan 

informasi, mereka kembali pada masalah dan mengaplikasikan apa yang 

telah mereka pelajari pada diskusi komprehensip kelompok.  

Langkah berikutnya, antar anggota kelompok berkolaborasi 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah. Selanjutnya salah satu dari tiap 

anggota kelompok mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari 

kelompoknya. Proses selanjutnya dosen merangkum jawaban dan 

mengevaluasi mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Di 

akhir proses dosen akan menyempurnakan jawaban dan mengevaluasi 

proses pembelajaran. 

Proses PBL lebih rinci menurut Demitra dalam Dewi Padmo (2004 : 

478-482), PBL  dijalankan dengan langkah-langkah menemukan masalah, 

mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta-fakta, menyusun dugaan 

sementara, menyelidiki, menyempurnakan permasalahan yang telah 

didefinisikan, menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan masalah secara 

kolaboratif, dan menguji permasalahan. 
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4. Pendekatan Student Team Achievement Division (STAD) 

Pembelajaran model student team achievement division (STAD) 

merupakan salah satu model kolaboratif yang menekankan pada adanya 

aktifitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi 

maksimal (Isjoni, 2010 : 74). Pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif 

pada diri siswa bila ditanamkan unsur-unsur dasar belajar kolaboratif. 

Dengan dilaksanakannya model pembelajaran kolaboratif secara 

berkesinambungan dapat dijadikan sebagai sarana bagi guru untuk melatih 

dan mengembangkan siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

siswa, khususnya keterampilan sosial siswa untuk bekal hidup 

bermasyarakat (Isjoni, 2010 : 102). 

Tahapan dalam pendekatan STAD terdiri atas lima komponen utama 

diantaranya (Slavin, 2005) : 

1) Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti 

yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, 

tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi 

kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut 

haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para 

siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi 

perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan 

sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis dan skor kuis mereka 

menentukan skor tim mereka. 

2) Tim 

 Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan 

etnisitas. Fungsi utama dalam tim ini memastikan bahwa semua anggota 

tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi, adalah untuk 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

Setelah guru menyampaikan materinya, tim berkumpul untuk mempelajari 

lembar-kegiatan dan materi lainnya. Yang paling sering terjadi, 
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pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan jawaban , dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman 

apabila tim ada yang membuat kesalahan. 

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada tiap 

poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang 

terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk 

membantu tiap anggotanya. Tim ini memberi dukungan kelompok bagi 

kinerja akademik penting dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk 

memberikan perhatian dan respek yang mutual yang penting untuk akibat 

yang dihasilkan seperti hubungan antar kelompok rasa percaya diri serta 

membantu dalam mengsumbangsihkan gagasan.  

3) Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung 

jawab secara individual untuk memahami materinya. 

4) Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila 

mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari 

sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang 

maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada siswa yang 

melakukannya tanpa memberikan usaha mereka tang terbaik. Tiap siswa 

diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-rata kenerja siswa tersebut 

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan 

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor 

kuis mereka dibandingkan dengan skor awal meraka. 

5) Rekognisi Tim 

Rekognisi adalah memberikan sebuah penghargaan atas 

pencapaian skor tertinggi. Bentuk penghargaan yang lain apabila skor 

rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga 

digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka. 
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BAB III.  

RANCANGAN PENELITIAN 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang ditetapkan berupa rancangan penelitian tindakan 

kelas model Kemmis dan Taggart, yaitu suatu penelitian yang bersifat 

kolaboratif berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran.  Desain penelitan tindakan terdiri empat komponen 

merupakan proses siklus mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi yang diikuti dengan perencanaan ulang. 

Bagan model spiral Kemmis dan Taggart digambarkan sebagai berikut: 

             Keterangan : 

1. Perencanaan Pertama 

2. Tindakan Pertama 

3. Pengamatan Pertama (Observe 1) 

4. Refleksi Pertama 

5. Revisi terhadap Perencanaan 

Pertama 

6. Tindakan Kedua 

7. Pengamatan Kedua (Observe 2) 

8. Refleksi Kedua 

 

 

 

 

b. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 di SMK N 2, SMK Muh 3, 

dan SMK Piri 1 Baciro Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa. 

 

c. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 2, SMK Muh 3, dan SMK Piri 1 Baciro 

Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian mulai bulan Juni hingga November 2013. 

 

Gambar 1.  Proses Penelitian Tindakan Model Kemmis & Taggart 
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d. Prosedur Penelitian 

1. Pendekatan Group Investigation 

a) Rancangan Perencanaan 

1) Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan tugas-tugas 

yang akan diberikan pada siswa. 

2) Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

b) Rancangan Tindakan 

1) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. 

2) Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi/tugas sehingga 

satu kelompok mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda 

dari kelompok lain. 

3) Guru mempersilahkan ketua kelompok untuk mebagi tugas 

masing-masing siswa dalam satu kelompoknya, kemudian 

mendiskusikannya dalam kelompok tersebut. 

4) Kelompok kolaboratif bekerja (investigasi) secara bersinergi 

mengidentifikasi, mendemontrasikan, meneliti, menganalisis, dan 

memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah yang 

ditemukan sendiri. 

5) Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan 

masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri 

secara lengkap 

6) Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya 

diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk 

melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di 

depan kelas, siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, 

membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. 

Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. 

7) Masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan 

elaborasi, inferensi, dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan 

yang akan dikumpulan  

8) Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah 

dikumpulkan, disusun perkelompok kolaboratif 

9) Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada 

pertemuan berikutnya, dan didiskusikan 
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c) Rancangan Pengamatan 

1) Peneliti mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

2) Guru mengadakan penilaian terhadap hasil evaluasi 

pembelajaran. 

d) Refleksi 

Guru mengungkapkan hasil penilaian terhadap evaluasi pembelajaran 

serta hasil pengamatan aktifitas siswa selama proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan didiskusikan dengan siswa untuk dicari 

pemecahannya, sehingga dalam tindakan siklus 2 ada perbaikan. 

Untuk rancangan siklus 2 diawali dari hasil refleksi  pada akhir siklus 

1, kemudian diberikan tugas untuk diinvestigasi pada pertemuan 

berikutnya, yang sebelumnya mahasiswa diwajibkan mencari sumber-

sumber yang relevan (bisa dari buku, jurnal, artikel, atau internet). 

2. Pendekatan Problem Based Learning 

a) Rancangan Perencanaan 

1). Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

2). Guru mempersiapkan topik permasalahan yang akan didiskusikan 

oleh siswa. 

3). Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

b) Rancangan Tindakan 

1). Siswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok terdiri dari 8-9 siswa, 

anggota kelompok ditentukan oleh guru. 

2). Guru memberikan topik permasalahan yang akan didiskusikan oleh 

siswa. 

3). Guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan topik permasalahan 

guna pemecahan masalah tersebut. 

4). Guru menyuruh salah satu siswa dari masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan penyelesaian masalah dari hasil diskusi 

kelompoknya (urutan presentasi kelompok ditentukan oleh guru). 

5). Guru menjelaskan penyelesaian masalah yang sesungguhnya 

c) Rancangan Pengamatan 
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1). Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2). Guru mengadakan penilaian terhadap hasil penyelesaian masalah 

yang dipresentasikan oleh siswa. 

d) Refleksi 

Guru mengungkapkan hasil penilaian terhadap penyelesaian masalah 

yang dipresentasikan siswa, serta hasil pengamatan keaktifan siswa 

selaa proses pembelajaran. Hasil pengamatan dicari pemecahannya, 

sehingga dalam tindakan siklus 2 ada perbaikan. 

 

 

3. Pendekatan STAD 

a) Rancangan Perencanaan 

1) Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

2) Guru mempersiapkan lembar kerja yang akan digunakan ole 

siswa dalam belajar bersama dengn berdiskusi. 

3) Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

b) Rancangan Tindakan 

1) Guru menjelaskan pengantar materi pelajaran yang akan dibahas. 

2) Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. 

3) Guru memberikan lembar kerja yang berisi topik-topik terkait 

dengan materi pelajaran kepada masing-masing kelompok . 

4) Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk belajar bersama 

dengan berdiskusi terkait dengan topik yang diterimanya, hingga 

seluruh siswa dalam kelompok tersebut mengerti dan memahami 

topik yang dibahas. 

5) Setelah diskusi kelompok selesai, guru menyuruh salah satu 

siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

topik yang telah didiskusikan dalam kelompok, sehingga terjadi 

tanya jawab antar kelompok dalam rangka memperjelas topik dari 

materi pelajaran yang dibahas. 

6) Guru membantu memberikan penjelasan terkait masing-masing 

topik yang dipresentasikan. 
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7) Di akhir siklus, diadakan kuis yang harus dikerjakan siswa secara 

individu, untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang 

dibahas. 

c) Rancangan Pengamatan 

1) Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam proses diskusi baik 

bersama kelompoknya maupun pada saat diskusi antar kelompok, 

sekaligus memberikan penilaian terhadap masing-masing 

kelompok. 

2) Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kuis yang telah 

dilaksanakan. 

d) Refleksi 

Guru mengungkapkan hasil penilaian baik secara kelompok maupun 

individu (hasil kuis). Kemudian guru memberikan penghargaan 

terhadap siswa maupun kelompok yang meraih nilai lima tertinggi, 

sedangkan yang belum mencapai urutan lima tertinggi dimotivasi lagi.  

Untuk ketiga jenis pendekatan yang digunakan, tindakan siklus 

dilanjutkan untuk siklus 2 yang diawali dari hasil refleksi  pada akhir siklus 

1, demikian seterusnya dilanjutkan hingga siklus selanjutnya, dan 

dihentikan apabila dirasa kesimpulan yang mantap/kuat sudah 

didapatkan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan observasi sistematis, yaitu 

observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen 

pengamatan dan dilaksanakan pada waktu kegiatan belajar berlangsung. 

Observasi diakukan untuk mengamati aktivitas belajar siswa.   

2. Metode Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi yaitu tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 

mempelajari sesuatu. Tes prestasi dalam penelitian ini menggunakan soal 

tes prestasi buatan guru pengampu. 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen berupa 

daftar nilai prestasi siswa sebagai subjek penelitian 

4. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

c. Metode  Analisis Data 

Analisis terhadap data-data yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi 

dilakukan untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa, serta prestasi belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

dengan analisis diskriptif. Analisis ini meliputi perhitungan nilai rerata, standar 

deviasi, dan prosentase. Selanjutnya hasil penelitian masing-masing siklus 

dipaparkan secara kualitatif.   
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