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SARI 

Testianto, Angga Budhi. 2017. Penerapan Model Belajar Bertukar Pasangan 
Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS Terpadu  
di Smp 1 Karangtengah 2016/2017. Dr. YYFR Sunarjan, M.S dan IM. Jimmy De 

Rosal, M.Pd 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Model Blajar Bertukar Pasangan 

 Model belajar bertukar pasangan adalah model belajar yang sangat 

dinamis ketika dilaksanakan, karena secara teknis siswa akan bertukar pasangan 

dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau 

yang pertama. Model belajar bertukar pasangan masuk ke dalam pembelajaran 

kooperatif. Cooperative learning bernaung dalam teori konstruktivisme. Dalam 

teori konstruktivisme, siswa harus dapat menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan 

yang lama, dan merevisi apabila aturan itu sudah tidak sesuai. Siswa kelas IX C 

SMP 1 Karangtengah berjumlah 34 siswa yang terdiri 16 laki-laki dan 18 

perempuan. Proses pembelajaran sejarah di kelas IX C SMP 1 Karangtengah 

terlihat aktivitas belajar siswa masih kurang. Aktivitas belajar siswa yang masih 

kurang dapat terlihat dari hal-hal berikut ini : (1) siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran sejarah, (2) rasa percaya diri siswa dalam menanggapi pertanyaan 

atau menyampaikan pendapatnya masih rendah. Untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa diperlukan penggunaan model pembelajaran yang lebih berfariasi, 

salah satunya adalah model belajar bertukar pasangan. Permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar siswa kelas IX C 

SMP 1 Karangtengah dapat ditingkatkan melalui model belajar bertukar pasangan 

tahun pelajarn 2016/2017? 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas (classroom 

Action Research) yang terdiri dari dua siklus karena peningkatan aktivitas belajar 

siswa sudah tercapai. Setiap siklus terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini siswa kelas IX C tahun 

pelajaran 2016/2017. Penelitian difokuskan pada aktivitas belajar siswa. Data 

diperoleh melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kuantitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model belajar bertukar 

pasangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah 

di kelas. Peningkatan aktivitas belajar siswa terbukti berdasarkan pada observasi 

awal diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa dengan presentase sebesar 58,46%. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model belajar bertukar 

pasangan terjadi peningkatan aktivitas siswa. dati hasil observasi siklus II 
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menunjukan adanya sebuah peningkatan aktivitas belajar siswa, dimana rata-rata 

presentase menunjukkan 76,92% yang semula pada siklus I rata-rata prosentase 

berkisar 69,23% dan sudah mencapai tujuan atau indikator pencapaian yang telah 

ditetapkan peneliti yaitu sebesar ≥ 75%. Simpulan dari hasil penelitian adalah 

model belajar bertukar pasangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran. Saran untuk guru, pembelajaran dengan menggunakan 

model belajar bertukar pasangan dapat dijadikan suatu varian dalam melakukan 

pembelajaran sejarah di dalam kelas sehingga siswa tidak merasa jenuh atau 

bosan ketika pembelajaran, dan dapat membuat siswa mempunyai ketertarikan 

untuk mendalami materi baru yang diberikan. Saran bagi pelajar, tetap percaya 

diri didalam proses pembelajaran dan memperhatikan materi yang guru berikan.  
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ABSTRACT 

Testianto, Angga Budhi. 2017. The implementatation of switch partner learning 
method to improve student’s studying activities in education of IPS Terpadu at 
SMP 1 Karangtengah 2016/2017. Dr. YYFR Sunarjan, M.S and IM. Jimmy De 

Rosal, M.Pd. 

 

Key Words : Student’s studying activities, Switch partner learning method. 
Switch partner learning method is studying method that very dynamic 

when is hold, because technically students wil exchange the couple with the 

others and will be back into the fist couple. Couple Sexchange studying methode 

go into cooperative education. Cooperative learning stands by in contructism 

theory. In contructism theory, student should find by themselves and transform 

complex information, checking a new information with the former rule, and do 

revision when that rule is not suitable. There are 34 students at the IX C class of 

SMP 1 Karangtengah that consist of 16 boys and 18 girls. The process of history 

education in IX C class of SMP 1 Karangtengah looks still not quite. It can be 

known by several following things : (1) The students do not interest in history 

education, (2) The students’s confident in order to reply questions or giving their 

comment is still less. In order to improve the student’s studying activities, using 

more variation in studying method is needed. The problem that is discussed in this 

research is how can the student’s studying activities of IX C class be improved 

through switch partner learning method in 2016/2017? 

 This reseaerch uses classroom action research methode that is consist of 

two steps since  improvement of the student’s activities has done. Each cycle there 

are four stages of planning acts of observation and reflection. The Subjects of this 

study is IXC grade students in academic year 2016/2017. The study is focused on 

the students's learning activity. Data is obtained through questionnaires 

observation and documentation. Data analysis technique that is used is the 

analysis of quantitative data. 

The results showed that the learning model through the exchange of 

partners can enhance students' learning activities in the teaching of history in the 

classroom. It can be proved according to the first observation gets average of the 

student’s studying activities with precentage 58,46 %. After switch partner 

learning methode is used, the student’s action gets more increase. The second 

steps shows that there is an improvement in student’s studying activities which its 

precentage shows  76,92%, whereas the first step gets presentage 69,23% and has 

reached the purpose or its indicator that has been decided by reseacher, that is ≥ 

75%. The conclussion of this research is switch partner learning method can 

improve student’s studying activities in education. The suggestion to the teacher,  

educatoin by using couple exchange studying method can be used as a variation in 
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history education process in classroom, those the students do not feel annoyed and 

bored, and it can make the students have interesting feeling to study new matery 

that is given. The suggestion for the students, be confident in education process 

dan give attention to the matery that is given by the teachers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini sudah mengalami 

kemajuan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar 

dapat bersaing. Perubahan itu mulai dari pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru harus bervariasi agar siswa dapat dengan mudah menyerap 

pembelajaran, sampai penanaman nilai-nilai karakter agar siswa tidak 

terjerumus dengan masuknya budaya-budaya dari luar. 

Menurut Gagne dalam Ahmad Rifa’i RC (2012 : 158) menyatakan 

bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik 

yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi antar guru dan siswa atau siswa dengan siswa. 

Komunikasi itu dapat berupa verbal (lisan), dan dapat pula berupa nonverbal 

(media pembelajaran). Komunikasi dalam pembelajaran memang dijutukan 

untuk membantu proses belajar. Pembelajaran mamang dirancang agar 

peserta didik dapat memproses informasi nyata untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditentukan.    

Sejarah mengambil peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai 

karakter siswa. Dalam pembelajaran sejarah dapat menanamkan semangat 

berbangsa dan bertanah air sehingga dapat membentuk karakter siswa. 

pembelajaran sejarah akan membangkitkan kesadaran empatik (emphatic 

awareness) di kalangan peserta didik, yakni sikap simpati dan toleransi 
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terhadap orang lain yang disertai dengan kemampuan mental dan sosial untuk 

mengembangkan imajinasi dan sikap kreatif, inovatif, serta partisipatif (Aman 

2011 : 2). Pembelajaran sejarah yang baik dapat menolong siswa untuk 

berfikir kritis dan komprehensif dan  berafektif moral. Dari berfikir kritis ini 

siswa dapat dengan mudah memahami makna-makna yang ada dalam sejarah, 

baik itu secara umum maupun sejarah nasional.  

Keberhasilan proses belajar mengajar sejarah dapat dilihat diukur dari 

pemahaman siswa dalam mengikuti kegiatan. Keberhasilan itu dapat dilihat 

dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, dan hasil belajar siswa. namun 

pada kenyataannya masih banyak hasil belajar dan  aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sejarah masih rendah.  

Menurut Wiriaatmadja dalam Aman (2011 : 95) menyatakan bahwa 

variabel guru merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan pembelajaran 

sejarah. Guru yang mempunyai kreatifitas atau kinerjanya yang baik tentu 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sejarah dan 

sebaliknya guru yang kurang kreatif dan kinerja dalam pembelajaran kurang 

baik tentu tidak dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini guru berperan sebagai evaluator dimana guru mengumpulkan 

data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dalam proses pendidikan guru ditekankan untuk meningkatkan 

pembelajaran. Pembelajaran adalah sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, 

disususn sedemikian rupa untuk mempengauhi dan mendukung proses 
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belajar. Dengan pembelajaran yang baik tentu siswa dapat menunjukkan 

kemampuannya yang sesungguhnya.  

Menurut Daoed Joesoep yang dikutip dalam Marno (2009 : 18)  ada 

tiga misi atau fungsi guru yaitu fungsi professional, fungsi kemanusiaan, 

fungsi civic mission. Fungsi profesional berarti guru meneruskan 

ilmu/keterampilan/pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak 

didiknya. Fungsi kemanusiaan berarti berusaha mengembangkan/membina 

segala potensi bakat/pembawaan yang ada pada diri si anak serta membentuk 

wajah ilahi dalam dirinya. Fungsi civic mission berarti guru wajib 

menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu yang 

berjiwa patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional, dan disiplin 

atau taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas 

dasar Pancasila dan UUD 1945.  

Hal ini sejalan dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah ( Iif Khoiru Ahmadi & Sofan Amri 2010 : 55) 

 Aktivitas belajar siswa bukan hanya terbatas pada aktivitas fisik, akan 

tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental 

(Wina Sanjaya 2006 :130. Aktivitas yang berupa fisik seperti mengerjakan 

tugas, berdiskusi dan mengumpulkan data dan lain sebagainya, sedangkan 
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aktivitas yang tidak dapat diamati adalah kegiatan mendengarkan dan 

menyimak.  

Metode yang baik tentu dapat memacu siswa agara dapat 

mengeksplorasi dan mempunyai keinginan yang kuat, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa ketika dalam pembelajaran. Metode 

yang bervariasi tentu dapat membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan 

tingkat konsentrasinya sehingga pengetahuan siswa bertambah. Pada 

umumnya, ada tiga tipe belajar siswa: (1) visual, dimana dalam belajar, siswa 

tipe ini lebih mudah belajar dengan cara melihat atau mengamati, (2) auditori, 

dimana siswa lebih mudah belajar dengan mendengarkan, dan (3) kinestetik, 

dimana dalam pembelajaran siswa lebih mudah belajar dengan melakukan( 

Marno & M. Indris 2009 : 151). 

Dari observasi yang sudah dilakukan terdapat masalah dikelas IX C 

SMP N 1 Karangtengah, yaitu kurangnya aktivtas siswa dalam pembelajaran 

sejarah dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dimana siswa yang aktif 

ketika guru memberikan pertanyaan hanya 15 siswa, 24 siswa kurang 

pengetahuan akan materi baru sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, dan menunggu guru memberikan tugas. Faktor lain yang 

menyebabkan aktivitas siswa kurang baik meliputi kurang fokus dan kesiapan 

siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukan.  

Masalah yang terjadi dikelas IX C diperlukan sebuah tindakan dari 

model belajar yang tepat sehingga siswa dapat meningkatkan rasa percaya 

dirinya dan merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 
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pembelajaran sejarah. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa perlu 

model belajar yang mendorong siswa untuk lebih percaya diri dan mampu 

memahami hal atau materi baru.  

Menurut Hartono Kasmadi(1966 : 75) salah satu aktivitas yang dapat 

melatih kemampuan mental anak dalam menghadapi situasi tertentu adalah 

dengan mengadakan diskusi. Dengan diskusi, siswa yang terlibat di dalamnya 

merasakan sendiri proses-proses yang terjadi di dalam kelompok dan 

mempelajari tingkah lakunya sendiri dalam kelompok. Salah satu model 

diskusi yang baik untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah model 

belajar bertukar pasangan. 

Penggunaan model belajar bertukar pasangan dapat merangsang siswa 

untuk lebih aktif dan percaya diri ketika pembelajaran dikelas. Guru 

menggunakan model belajar ini sewaktu mengajar karena memiliki tujuan 

demikian, agar siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan gagasan atau 

pendapatnya, lebih aktif dalam mencari dan menemukan hal baru,  siswa 

lebih siap, dan fokus sewaktu pembelajaran sejarah. Siswa diharapkan dapat 

mencari sumber sendiri dan mendiskusikannya dengan kelompoknya 

sehingga mampu menarik kesimpulan. Mereka juga diharapkan untuk 

membagi informasi yang sudah mereka temukan atau memperbaiki informasi 

yang dimiliki oleh temannya.  

Dari masalah yang terdapat dikelas IX C dimana siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran dan setelah berdiskusi dengan guru mata pelajaran dapat 

disimpulkan penggunaan model belajar bertukar pasangan untuk 
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meningkatkan aktivitas belajar siswa, akan menjadi solusi untuk memecahkan 

masalah yang ada dikelas IX C. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna 

untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah 

sehingga siswa dapat mempelajari materi sejarah dengan selalu aktif.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah model belajar bertukar pasangan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di SMP 1 

Karangtengah?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model belajar 

bertukar pasangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah di SMP 1 Karangtengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat teoritis 

dan manfaat peaktis sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang penerapan model pembelajaran tipe bertukar pasangan dalam 

proses pembelajaran. 
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b. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan 

kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya sejarah. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan informasi guru dalam memilih model 

pembelajaran yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa 

2) Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

b. Bagi Siswa 

1) Siswa diharapkan dapat memahami materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

2) Siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada 

sekolah siswa tentang salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas. 

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan 
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d. Bagi Peneliti 

Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran 

sejarah menggunakan model pembelajaran bertukar pasangan. 

 

E. Batasan Masalah 

Permasalahan yang diteliti  dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa 

sebenarnya sangat kompleks. Peneliti lebih memfokuskan permasalahan pada 

upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model 

belajar bertukar pasangan di SMP N 1 Karangtengah. 

Model bertukar pasangan masuk dalam model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif  adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Setiap siswa melakukan pembelajaran 

dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah 

ditentukan.  

Cooperative learning bernaung dalam teori konstruktivisme. Dalam 

teori konstruktivisme siswa harus dapat menemukan sendiri dan 

mentranformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan lama, dan merevisi apabila ada aturan itu sudah tidak sesuai. 

 

Dengan dasar ini guru menerapkan Model bertukar pasangan pada saat 

pembelajaran sejarah karena dirasa cukup efektif dalam meningkatkan 
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aktivitas belajar siswa. Dimana siswa dituntut untuk lebih berani dalam 

menyampaikan pendapatnya ketika dilakukan sebuah diskusi. Sehingga siswa 

termotivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka dan mulai berani 

bertanya kepada guru ketika pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Konstruktivisme 

Cooperative learning bernaung dalam teori konstruktivisme. 

Konstruktivisme merupakan filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Von 

Glasersfeld dalam Paul Suparno 1997 : 18). Teori konstruktivisme yang 

menekankan siswa untuk menemukan informasinya sendiri dan  

menyesuaikan konsep atau ide-ide yang baru ditemukan dengan kerangka 

berfikir yang telah ada. Guru juga harus membangun pengetahuannya 

sendiri sehingga dapat memperlancar jalannya pembelajaran dalam kelas. 

Menurut Piaget dalam Evelen Siregar & Hartini Nara (2014 : 32) proses 

belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan yakni asimilasi, akomodasi, 

dan equilibrasi (penyeimbangan). Asimilasi adalah proses pengintegrasian 

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah 

proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 

Sedangkan equilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi. 

 

2. Aktivitas belajar 

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa 

adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 
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Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek 

peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan 

perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun psikomotor. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Anak (siswa) melakukan pembelajaran dengan bekerja. Dengan 

begitu anak dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman dan aspek 

tingkah laku lainnya, serta dapat mengembangkan keterampilan mereka. 

Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode mengajar, baik 

metode dalam kelas metode belajar diluar kelas. Hanya saja 

penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang berlainan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan disesuaikan pula pada orientasi sekolah 

yang menggunakan jenis kegiatan ini(Oemar Hamalik 2011 : 176). 

Menurut Wina Sanjaya (2006 : 133) ada beberapa asumsi perlunya 

pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. 

1. Asumsi filosofi tentang pendidikan. 

Pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia 

menuju kedewasaan, baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun 

kedewasaan moral. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya 

mengembangkan intelektual saja tetapi mencakup seluruh potensi 

yang dimiliki anak didik. Dengan demikian, hakikat pendidikan pada 

dasarnya adalah (a) interaksi manusia; (b) pembinaan dan 

pengembangan potensi manusia; (c) berlangsung sepanjang hayat; (d) 
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kesesuaian dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa; (e) 

keseimbangan antara kebebasan subjek didik dan kewibawaan guru; 

dan (f) peningkatan kualitas hidup manusia. 

 

2. Asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan. 

a) Siswa bukanlah manusia dalam ukuran mini, akan tetapi manusia 

yang sedang dalam tahap perkembangan  

b) Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda 

c) Anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif, dan 

dinamis dalam menghadapi lingkungannya. 

d) Anak didik memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya.  

Asumsi tersebut menggambarkan bahwa anak didik bukanlah 

objek yang harus dijejali dengan informasi, tetapi mereka adalah 

subjek yang memiliki potensi dan proses pembelajaran seharusnya 

diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak 

didik itu. 

3. Asumsi tentang guru. 

a) Guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta 

didik. 

b) Guru memiliki kamampuan profesional dalam mengajar 

c) Guru mempunyai kode etik keguruan 
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d) Guru mempunyai peran sebagai sumber belajar, pemimpin 

(organisator) dalam belajar yang memungkinkan terciptanya 

kondisi yang baik bagi siswa dalam belajar. 

 

4. Asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran.  

a) Proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu 

system. 

b) Peristiwa belajar akan terjadi manakala anak didik berinteraksi 

dengan lingkungan yang diatur oleh guru. 

c) Proses pengajaran akan lebih aktif apabila menggunakan metode 

dan teknik yang tepat dan berdaya guna.  

d) Pengajaran memberi tekanan kepada proses dan produk secara 

seimbang. 

e) Inti proses pengajaran adalah adanya kegiatan belajar siswa secara 

optimal. 

 

Paul D. Dierich yang dikutip dalam Oemar Hamalik (2011 : 172) 

membagi aktivitas belajar ke dalam 8 kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalam kegiatan visual 

diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain. 
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2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yang termasuk di dalamnya antara lain 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang termasuk di dalamnya antara 

lain mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antara lain 

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya antara 

lain menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamnya antara lain 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan 

berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara lain 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat, hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yang termasuk di dalamnya antara lain 

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Dari asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar bukan hanya 

menghafal sejumlah fakta atau informasi, akan tetapi membutuhkan 
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keterlibatan intelektual-emosional siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan, tindakan, serta pengalaman langsung dalam rangka 

membentuk keterampilan, penghayatan serta internalisasi nilai-nilai 

dalam pembentukan sikap. 

Menutut Oemar Hamalik (2011 : 175) penggunaan asas aktivitas 

besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh karena: 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

3. Memupuk kerja sama yang harmonis dikalangan siswa. 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

6. Mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, dan hubungan 

antara orang tua dengan guru. 

7. Pengajaran diselengarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan verbalistis. 

8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran adalah 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

2. Kerjasama dalam kelompok 

3. Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 

4. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

5. Mendengarkan teman yang mengeluarkan pendapat. 

6. Memberi gagasan 

7. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang. 

8. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain 

9. Memanfaatkan potensi anggota kelompok 

10. Saling membantu dalam menyelesaikan masalah. 

 

3. Model belajar bertukar pasangan 

Model pembelajaran bertukar pasangan masuk ke dalam strategi 

pembelajaran kooperatif dimana pelaksanaannya mengharuskan siswa 

untuk bertukar atau menyampaikan pendapat ke dalam kelompoknya. 

Menurut Rudi Hartono (2014 : 100) pembelajaran kooperatif atau gotong 

royong (cooperative learning) adalah bentuk pengajaran yang membagi 

siswa dalam beberapa kelompok yang bekerja sama antara satu siswa 

dengan lainnya untuk memecahkan masalah.  
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Dalam strategi kooperatif, ada dua komponen penting yang mesti 

diperhatikan, komponen tugas kooperatif dan komponen struktur 

kooperatif. Tugas kooperatif ini berhubungan dengan persoalan yang 

menyebabkan setiap anggota bekerja sama, saling membantu untuk 

menyelesaikan tugas kelompok. Struktur intesif kooperatif berhubungan 

dengan persoalan yang membangkitkan individu untuk bekerja sama 

dalam mencapai tujuan kelompok. Apabila dua komponen ini dibangun 

maka setiap anggota akan termotivasi untuk bekerja sama untuk 

mencapai tujuan. Menggapai sukses bersama adalah tujuan utama dari 

cooperative learning. Oleh sebab itu, cooperative learning mendorong 

para siswa untuk bersikap aktif dan dinamis (Asmani, Jamal Ma’mur 

2016 : 52) 

Model bertukar pasangan menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani 

(2016 : 75) adalah model pembelajaran dengan proses yang sangat 

dinamis ketika dilaksanakan. Karena secara teknis siswa akan bertukar 

pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke 

pasangan semula atau yang pertamanya. Model pembelajaran ini 

menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dengan suasana kelas 

yang demokratis, yang saling membelajarkan memberi kesempatan 

peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara 

maksimal. 
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Kelebihan Metode Pembelajaran Bertukar Pasangan  

a. Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. 

b. Menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan tidak pintar.   

c. Mendorong siswa tampil prima karena membawa nama baik 

kelompok lamanya. 

d. Tercipta suasana gembira dalam belajar. 

 

Kelemahan Model Pembelajaran Bertukar Pasangan 

a. Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada 

anggotanya. 

b. Ada siswa yang menggambil jalan pintas, dengan meminta tolong 

kepada temannya untuk mencarikan jawaban. 

 

Teknis pelaksanaan Model Pembelajaran Bertukar Pasangan 

a. Siswa dibentuk berkelompok secara berpasangan, bias pilihan guru 

ataupun siswa sendiri. 

b. Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan 

pasangannya. 

c. Setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan dari 

kelompok lain. 



19 
 

 
 

d. Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan, kemudian pasangan 

yang baru ini saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban 

mereka. 

e. Temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian 

dibagikan kepada pasangan semula. 

f. Setelah itu, guru menyimpulkan materi pelajaran seperti biasa dan 

baru menutup pelajaran. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama “Penerapan Model Cooperatif 

Learning Teknik Bertukar Pasangan Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas Xi SMA N 01 Pujer 

Tahun Pelajaran 2012/2013” oleh Agus Prayitno. Dalam skripsi diatas 

diketahui bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran sejarah. Akibatnya 

rata-rata hasil belajar siswa masih berada dibawah Standar Ketuntasan 

Minimal(SKM) yang ditetapkan.  

Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian tindakan 

kelas. Model skema yang digunakan adalah model skema Kemmis dan Mc 

tanggart maka dikembangkan desain penelitian menggunakan prosedur kerja 

dari tindakan pendahuluan, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pada setiap akhir siklus diberikan tes akhir untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari. Pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran Model Cooperatif 

Learning Teknik Bertukar Pasangan berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas siswa yang meningkat dari 

pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke empat. Selain itu, hasil belajar 

siswa menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

Penelitian relevan yang kedua adalah “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Teknik Berukar Pasangan Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII Mts Sawah Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar” oleh Mitra Dewi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendiskripsikan kemamppuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII Mts sawah kecamatan Kampar utara kabupaten 

Kampar melalui penerapan model belajar bertukar pasangan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas yang berkolaborasi antara guru mata 

pelajaran matematika dengan peneliti.  

Penggambilan data dilakukan dengan menggunakana dokumentasi, 

observasi dan tes. Skor yang diperoleh siswa sebelum tindakan secara 

klasikal adalah 38,46%, sedangkan skor ketuntasan pada siklus I adalah 

53,84%, siklus II adalah 65,48%, dan siklus III adalah 84,61%. Dari data 

yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode bertukar 



21 
 

 
 

pasangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya 

untuk kategori pemecahan masalah matematika. 

 

Penelitian relevan yang ketiga adalah “Aktivitas Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPS pada Penerapan Metode Diskusi di SMP N 12 Semarang” 

oleh Ayu Puspitasari. Dalam penelitian tersebut terdapat permasalahan 

dimana pelajaran IPS masih dianggap pelajaran yang monoton dan 

membosankan serta bersifat hafalan atau bahkan kajian IPS kurang sesuai 

denga realita dan perkembangan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belsiswa dalam 

metajarde diskusi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP N 12 

Semarang masih dalam kategori rendah, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

rata-rata mean hanya mencapai 25,8 dengan prosentase 59,3%. Rendahnya 

aktivitas belajar siswa ditunjukkan dari rendahnya aktivitas berbicara dan 

aktivitas menulis siswa, meskipun aktivitas mendengarkan dan aktivitas 

mental siswa sudah tinggi. 

 

Penelitian relevan yang keempat adalah “Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Materi Koperasi Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams Achivement Devision Di SD 

Negeri Tegalsari 8” oleh Anggita Dwijayanti Kusumaningrum. Dalam 

penelitian tersebut terdapat permasalahan dimana hasil belajar, motivasi dan 
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aktivitas belajar siswa masih rendah karena guru hanya menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 

sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, guru kelas, dan data 

dokumen. Data yang dihimpun merupakan data kualitatif meliputi aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru, dan data kuantitatif mencakup hasil 

belajar siswa, rata-rata kelas, dan ketuntasan belajar klasikal. Teknik 

pengumpulan data berupa tes dan non tes yang meliputi pengamatan dan 

dokumentasi. Alat pengumpul data berupa tes dan lembar pengamatan. 

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa, dan performansi guru meningkat sesuai indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan. 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa 

sebesar 73,07% dengan rata-rata kelas 78,00. Sementara itu, aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru memperoleh nilai 66,54% dan 76,12. Pada siklus 

II, ketuntasan belajar siswa mencapai 88,46% dengan rata-rata kelas 78,31. 

Aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 77,59%, sedangkan performansi 

guru meningkat menjadi 86,34. 

 

Dari penelitian diatas membuktikan bahwa pengembangan metode 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa didalam kelas 

dimana siswa yang biasanya tidak aktif mulai menunjukkan peningkatan dari 
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hari ke hari. Dengan demikian model cooperatif learning teknik bertukar 

pasangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di SMP 1 Karangtengah. 

Hal ini didasarkan pada gambaran siswa di SMP 1 Karangtengah sesuai 

dengan keadaan siswa di tiga penelitian diatas. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan(suriasumantri dalam 

sugiyono 2015 : 117). Pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMP N 1 

Karangtengah dapat diketahui ada beberapa masalah yang dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa dalam kelas, yaitu pembelajaran yang 

masih monoton, siswa kurang percaya diri. Untuk memecahkan masalah ini 

membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatan aktivitas 

belajar siswa yaitu model bertukar pasangan. Model belajar bertukar 

pasangan dinilai dapat membantu meningkatkan aktivitas belajar dimana 

siswa ditekankan untuk mulai percaya diri denga mengeluarkan pendapatnya 

atau bertanya kepada guru ketika pembelajaran. 
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Berikut adalah skema kerangka berfikir dari penelitian yang akan 

dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 data primer 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Penerapan model pembelajaran bertukar pasangan dapat meningkatkan 

kaktivitas belajar IPS sejarah siswa SMP N 1 Karangtengah Demak tahun 

ajaran 2015/2016” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Penelitian dengan menerapkan  pembelajaran kooperatif  teknik 

bertukar pasangan yang dilaksanakan di kelas IX C SMP 1 Karangtengah 

tahun 2016 dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : Sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model belajar bertukar pasangan, aktivitas siswa dalam 

pelajaran sejarah kurang karena siswa kurang percaya diri dalam 

menyampaikan atau menyanggah pendapat yang sudah disampaikan, 

kurangnya pengetahuan akan materi sejarah karena menunggu guru untuk 

menjelaskannya, dan  interaksi siswa dengan siswa atau siswa dengan guru 

belum banyak terlihat,. Penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

peneliti di kelas IX C SMP 1 Karangtengah dengan menggunakan model 

belajar bertukar pasangan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran sejarah. Keberhasilan penerapan model belajar 

bertukar pasangan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IX C 

SMP 1 Karangtengah ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam 

pembelajaran yang dapat dilihat dari kondisi siswa ketika mengikuti pelajaran 

sejarah yang didapat dari pengisian angket, pelaksanaan observasi dan 

dokumentasi foto. Perubahan tersebut berupa meningkatnya kepercayaan diri 

siswa, kerjasama dan pertukaran pendapat antar siswa. Dengan kepercayaan 

diri, kerjasama dan pertukaran pendapat yang terjadi dapat membantu siswa 



78 
 

 
 

dalam memahami materi sejarah yang diberikan. Prosentase peningkatan 

aktivitas belajar siswa dari hasil pengisian angket pra siklus, siklus I dan 

siklus II yaitu kategori sangat aktif pada pra siklus 16,1129%, siklus I 

18,182%, dan siklus II 21,212%, kategori aktif pada pra siklus 58,064%, 

siklus I 63,636%, dan siklus II 66,667%, kategori tidak aktif pra siklus 

25,806%, siklus I 18,182%, dan siklus II 12,212%. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan ada beberapa 

saran yang akan dikemukakan peneliti. Saran-sarannya sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik diharapkan penggunaan model belajar bertukar 

psangan dapat menentukan keberhasilanproses pembelajaran sejarah 

dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

2. Bagi guru Sejarah 

a. Guru dapat menjadikan model belajar bertukar pasangan menjadi 

salah satu alternatif variasi model pmbelajaran untuk diterapkan 

pada pelajaran sejarah dan penggunannya disesuaikan dengan materi 

yang diajarkan. 

b. Ketika dalam proses belajar mengajar siswa lebih ditekankan lagi 

untuk siap untuk menerima materi pembelajaran dengan lebih 



79 
 

 
 

memperhatikan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

 

3. Bagi sekolah 

a. Kepala sekolah hendaknya membuat kebijakan yang mendukung 

pembelajaran dengan menggunakan metode-metode dan media-media 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

b. Melengkapi fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

  

Ahmad, Lif Khoirul & Sofan Amri. 2010. Strategi Pembelajaran Sekolah  

Berstandar internasional dan Nasional. Jakarta: Prestasi Pustaka 

 

Aman. 2011. Model evaluasi pembelajaran sejarah. Yogyakarta: ombak 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi  

Aksara 

Asmani, Jamal Ma’mur. 2016. Tips evektif cooperative learning. Yogyakarta:  

Diva Press 

Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara 

Hartono, Rudi. 2014. Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid.  

Jogjakarta: Diva Press 

Huda, Miftahul. 2015. Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik. Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar 

Kasmadi, Hartono 1996. Model-model Dalam Pengajaran Sejarah. Semarang: 

Ikip Semarang Press 

 

Kurniasih, Imas & Berlin Sani. 2016. Ragam Pengembangan Model 

Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru. Jakarta: Kata 

Pena 

 

Marno &  M. Idris. 2009. Strategi & Metode Pengajaran Menciptakan  

Keterampilan Mengajar yang Efektif dan Edukatif. Jogjakarta: AZ-RUZZ  

MEDIA 

 



81 
 

 
 

Rifa’I, Achmad & Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang:  

Pusat Pengembangan Mku-Mkdk Unnes 

Sanjaya, Wina.2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses  

Pendidikan. Jakarta: Kencana 

Siregar, Eveline & Hartini Nara. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor:  

Galia Indonesia 

 

Sudijono, Anas. 2006. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Pt Raja Grafindo  

Persada 

Sudjana, Nana. 2007. Teknologi Pendidikan. Bandung: Sinar Biru 

----- 2009. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algensindo 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta 

Suparno, Paul. 1997. Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan. Yogyakarta:  

Kanisus 

Suryadi. 2013. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. Jogjakarta: Diva Press 

 

Skripsi: 

Kusumaningrum, Anggita Dwijayanti. 2013. “Peningkatan Aktivitas dan Hasil  

Belajar Siswa Kelas IV Pada Materi Koperasi Melalui Model  

Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams Achivement Devision Di 

SD Negeri Tegalsari 8”. 

 

Prayitno, Agus. 2013. “Penerapan Model Cooperatif Learning Teknik Bertukar  

Pasangan Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Mata  

Pelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas Xi SMA N 01 Pujer Tahun Pelajaran  

2012/2013”. 



82 
 

 
 

 

Puspitasari, Ayu. 2009.“Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS pada  

Penerapan Metode Diskusi di SMP N 12 Semarang 

Dewi, Mitra. 2011. “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Berukar  

Pasangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah  

Matematika Siswa Kelas VIII Mts Sawah Kecamatan Kampar Utara  

Kabupaten Kampar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


