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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al-insyirah 

6-8) 
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Kata Kunci: Penerapan, Model Pembelajaran, Mata Pelajaran PPKn, Kelas VII,  

Banyak peserta didik yang berpersepsi bahwa mata pelajaran PPKn 

merupakan mata pelajaran yang membosankan, sulit dimengerti, bahkan 

cenderung mengantuk ketika belajar mata pelajaran PPKn dan pasif. guru di SMP 

Negeri 10 Semarang menciptakan situasi belajar yang menyenangkan yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif snowball throwing dan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw yang diterapkan dalam materi pokok bahasan 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya, 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif peserta didik termotivasi 

untuk belajar PPKn dan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri 

peserta didik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 

model pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMP 

Negeri 10 Semarang. (2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam 

penerapan model kooperatif pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMP Negeri 

10 Semarang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di SMP 

Negeri 10 Semarang. Sumber data penelitian adalah data informan, dokumen dan 

peristiwa proses pembelajaran. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 

dokumentasi, wawancara langsung. Pengujian validitas data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan triangulasi teknik. teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan model interaktif analisis data . 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pertama, Penerapan model 

pembelajaran kooperatif dilakukan dengan langkah perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian. Kedua, pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Snowball Throwing 
dan Jigsaw yang diterapkan guru PPKn SMP Negeri 10 Semarang peserta didik 

lebih aktif dan bertanggung jawab atas kelompoknya. kemudian dalam 

pelaksanaannya guru jarang melakukan kegiatan penutup. Ketiga, penilaian model 

pembelajaran kooperatif yang digunakan guru yaitu berupa penilaian sikap 

dengan teknik observasi, penilaian pengetahuan dengan teknis tes tertulis dalam 

bentuk uraian, penilaian keterampilan dengan teknik kinerja. (2) Hambatan-

hambatan dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif yaitu Pertama, Guru sulit menentukan/memilih media 

sehingga harus mencari media yang bisa dicetak, Kedua, guru kurang bisa 

mengelola waktu dan kelas sehingga guru tidak melaksanakan pembelajaran 

sesuai yang direncakanakan di RPP dan timbul kegaduhan Ketiga, Guru merasa 

kesulitan melakukan penilaian karena terlalu banyak poin yang harus dinilai. 
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dalam penilaian sikap, guru harus memperhatikan sikap peserta didik satu per 

satu. Penilaian pengetahuan, keterbatasan waktu untuk mengerjakan tes tertulis. 

Penilaian keterampilan, karena waktunya sedikit membuat peserta didik dalam 

presentasi hanya menjelaskan garis besarnya saja/ tidak detail. 
Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi Guru, 

untuk memilih media pembelajaran yang lebih variasi agar media tidak hanya 

gambar atau PPT printout di setiap pertemuannya. (2) Bagi Guru, untuk dapat 

mengatur waktu dan mengelola kelas (3) Bagi Sekolah, untuk menyelenggarakan 

pelatihan kaitannya dengan media pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha seseorang untuk memperoleh ilmu atau 

menambah ilmu yang didapatkan dari lembaga formal atau non formal. Selain 

itu, pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai 

dengan nilai-nilai serta budaya yang ada di dalam masyarakat, melalui 

pendidikan pula berbagai aspek kehidupan dikembangkan dengan belajar dan 

pembelajaran. 

Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menjamin 

peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesinambungan. 

Pendidikan di Indonesia hendaknya lebih mengarah pada model 

pembelajaran yang mampu menjadikan peserta didik untuk mengembangkan 

potensi diri yang dimiliki menjadi suatu prestasi yang nantinya dapat 

menciptakan kesejahteraan peserta didik di masa depannya.  

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab. oleh karena itu, yang 

menjadi syarat utamanya yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu malalui berbagai mata 

pelajaran salah satunya yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi 

untuk membentuk warga negara yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam 

konteks nilai dan moral pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal 

Ika serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk 

mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengembangkan model 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang efektif, kreatif 

dan inovatif. Berhasil atau tidaknya tujuan itu bergantung pada model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  

Dalam realita, banyak guru PPKn yang cenderung menggunakan 

metode ceramah. Peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh gurunya. Banyak peserta didik yang berpersepsi bahwa mata pelajaran 

PPKn merupakan mata pelajaran yang membosankan, sulit dimengerti, bahkan 
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cenderung mengantuk ketika belajar mata pelajaran PPKn. Kemudian siswa 

tidak fokus pada pelajaran karena guru hanya bercerita di depan kelas atau 

guru hanya menggunakan metode ceramah yang mengharapkan siswa, duduk, 

diam, mencatat dan menghafal. Penyampaian materi ajar yang tidak bervariasi 

dapat menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Dengan adanya variasi dalam pembelajaran diharapkan siswa 

termotivasi untuk belajar berdasarkan minat dan kemampuannya sendiri.  

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaran, guru di SMP Negeri 10 Semarang 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, tidak membosankan dan 

terwujudnya tujuan pendidikan serta tujuan mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menerapkan model pembelajaran 

yang bervariasi di dalam kelas. Salah satu model pembelajaran yang 

diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif jigsaw dan model 

pembelajaran kooperatif snowball throwing yang diterapkan dalam materi 

pokok bahasan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Harapannya, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

peserta didik termotivasi untuk belajar PPKn dan dapat menumbuhkan sikap 

tanggung jawab pada diri peserta didik. Namun dalam penerapannya ada 

beberapa kendala atau hambatan yang dirasakan oleh guru. Hambatan dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif dapat dari perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, media  maupun dari guru itu sendiri.  
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Penggunaan model pembelajaran yang efektif, efesien dan sesuai 

dengan karakteristik pengajaran yang baik menjadi keharusan bagi setiap guru 

agar tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif merupakan model yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif guru untuk mengajar.  

Model kooperatif merupakan model pembelajaran yang memfokuskan 

pada penggunaan kelompok kecil peserta didik bekerjasama untuk mencapai 

tujuan belajar, di mana pembelajaran kooperatif menekankan peserta didik 

untuk mencari pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

Sehingga peserta didik juga akan belajar untuk menyadari kekurangan dan 

kelebihan dari masing-masing anggota kelompoknya. 

Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di atas, maka dilakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Pada 

Mata Pelajaran PPKn Kelas VII SMP Negeri 10 Semarang”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran 

PPKn kelas VII di SMP Negeri 10 Semarang? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMP 

Negeri 10 Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran, secara khusus bertujuan : 

1. Mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif pada mata 

pelajaran PPKn kelas VII di SMP Negeri 10 Semarang. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMP 

Negeri 10 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran PPKn. 

Selain itu, dapat menambah kajian berupa implementasi model 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PPKn di sekolah menengah 

pertama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Penerapan model pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran 

PPKn kelas VII di SMP Negeri 10 Semarang diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif, dan sebagai referensi model pembelajaran yang bisa 

diterapkan oleh guru PPKn yang lain. 
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b. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

informasi bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam 

proses pembelajaran. 

E. Batasan Istilah Penelitian 

1. Penerapan 

Penerapan adalah suatu kegiatan dalam mempraktekan suatu teori 

atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seseorang yang 

telah direncanakan sebelumnya. Penerapan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran. Di mana, guru 

sebelumnya merencanakan model pembelajaran untuk dipraktekan dalam  

kegiatan pembelajaran di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran.  

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok. Dimana antar siswa akan bekerjasama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran kooperatif yang 

diterapkan adalah model jigsaw dan Snowball Throwing. 

3. Mata Pelajaran PPKn 

Mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan) adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk 

membentuk warga Negara yang memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah 

air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang 

berdasarkan Pancasila. Mata Pelajaran PPKn juga mata pelajaran yang 
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diajarkan pada jenjang SMP. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan guru untuk 

membantu siswanya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran juga 

dikatakan sebagai usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan yang sesuai dengan 

lingkungannya agar tejadi suatu hubungan antara tingkah laku dengan 

siswa. Selain itu, pembelajaran juga merupakan suatu proses membantu 

siswa agar dapat belajar dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Isjoni (2016:11) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar, dimana pembelajaran itu dilakukan oleh 

siswa bukan dibuat untuk siswa.  

Pandangan Isjoni diperkuat oleh Rusman (2013:3) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi 

peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Agar proses pembelajaran  terlaksana dengan efektif dan efisien 

maka proses pembelajaran perlu direncakan, dilaksanakan, dinilai dan 

diawasi. Berbeda dengan Hamalik (2015:57) yang menjelaskan bahwa 

“pembelajaran adalah suatu koombinasi yang tersusun meliputi unsur-
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unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan”. 

Atas dasar pengertian tentang pembelajaran di atas dapat 

dipahami bahwa pembelajaran adalah suatu usaha atau proses yang 

dilakukan guru dalam membantu siswanya yang direncakan, 

dilaksanakan, dinilai dan diawasi sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang belajar sebagai hasil dari tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut.  

b. Ciri-ciri Pembelajaran  

Darsono dkk (2000:25) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran 

sebagai berikut : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis.   
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Nurochim (2013:6) menyebutkan ada 4 ciri-ciri pembelajaran 

yaitu sebagai berikut : 

1) Merupakan upaya sadar dan disengaja. 

2) Pembelajaran harus membuat siswa belajar.  

3) Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

dilaksanakan. 

4) Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun 

hasilnya. 

Pandangan Darsono dkk dan Nurochim dikuatkan oleh Hamalik 

(2015:64) yang menjelaskan, bahwa ada 3 ciri khas yang terkandung 

dalam pembelajaran  sebagai berikut : 

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus.  

2) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam  suatu keseluruhan. Tiap unsur 

bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya 

kepada sistem pembelajaran. 

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang 

dibuat oleh manusia dan sistem yang alami (natural). Sistem yang 

dibuat oleh manusia, seperti : sistem transportasi, sistem 

komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki tujuan. 
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Sistem alami (natural) seperti : sistem  ekologi, sistem kehidupan 

hewan, memiliki unsur-unsur yang saling ketergantungan satu sama 

lain, disusun sesuai dengan rencana tertentu, tetapi tidak 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem menuntut proses 

merancang sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa 

belajar. Tugas seorang perancang sistem ialah mengorganisasi 

tenaga, material, dan prosedur agar siswa belajaar secara efesien 

dan efektif. Dengan rancangan untuk memberikan kemudahan 

dalam upaya mencapai tujuan sistem pembelajaran.  

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah pembelajaran dilakukan secara sadar dan 

terencana, dapat memotivasi siswa untuk belajar, adanya 

ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran, adanya bahan 

ajar dan alat bantu yang menarik, adanya tujuan pembelajaran, adanya 

kesiapan siswa menerima pelajaran, serta dalam pelaksanaanya 

terkendali baik waktu, proses, maupun hasilnya.  

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yaitu Pembelajaran dapat membantu siswa 

agar siswa memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman 

itulah tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. 

Tingkah laku yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan dan 

nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku 

siswa tersebut (Darsono dkk 2000:26). 
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Selain itu, Benjamin S. Bloom dan David Kratwohl (dalam 

Pribadi 2009:15) menyebutkan bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yaitu 

tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor : 

1) Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif yaitu tujuan 

pembelajaran digunakan untuk melatih kemampuan siswa. Tujuan 

pada ranah ini membuat siswa mampu menyelesaikan tugasnya 

yang bersifat intelektual. ada 6 kemampuan yang bersifat hierarkis 

yang terdapat dalam ranah kognitif, yaitu : pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Pengetahuan 

merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyebutkan 

informasi dan data faktual. Pemahaman merupakan kemampuan 

dalam menjelaskandan mengartikan suatu konsep. Analisis 

merupakan kemampuan menguraikan sebuah konsep dan 

menjelaskan saling keterkaitan komponen-komponen yang terdapat 

di dalamnya. Sintesis merupakan kemapuan untuk menggabungkan 

komponen-komponen untuk menjadi sebuah gagasan atau konsep 

yang baru. Evaluasi merupakan kemampuan untuk menilai dan 

membuat keputusan dalam situasi yang sedang dihadapi. 

2) Tujuan pembelajaran pada ranah efektif yaitu tujuan pembelajaran 

yang kaitannya dengan sikap, emosi, penghargaan dan penghayatan 

atau apresiasi terhadap nilai, norma dan sesuatu yang sedang 

dipelajari. Ada 5 hirarki dalam ranah efektif yaitu menerima, 

merespon, memberi, mengorganisasi, member karakter terhadap 
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nilai. Menerima merupakan suatu kemampuan untuk member 

perhatian terhadap sebuah aktivitas atau peristiwa yang dihadapi. 

Merespon merupakan kemampuan pemberian aksi terhadap suatu 

aktivitas dengan melibatkan diri didalamnya.menerima nilai 

merupakan kemampuan dalam menerima atau menolak nolai atau 

norma melalui sebuah ekspresi berupa sikap positif atau negatif. 

Mengorganisasi merupakan kemampuan mengidentifikasi, 

memilih, dan memutuskan suatu nilai atau norma yang 

diaplikasikan. memberi karakter terhadap nilai merupakan 

kemampuan meyakini, mempraktekan dan menunjukan perilaku 

yang konsisten terhadap nilai dan norma yang dipelajari saat itu. 

3) Tujuan pembelajaran pada ranah psikomotor yaitu tujuan 

pembelajaran yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat fisik dalam berbagai mata pelajaran.  Ada 4 hierarkis 

kemampuan yaitu imitasi, manipulasi, presisi dan artikulasi. Imitasi 

merupakan kemampuan dalam mempraktekan keterampilan yang 

diamati. Manipulasi merupakan kemampuan dalam memodifikasi 

dalam suatuketerampilan. Presisi merupakan kemampuan yang 

memperlihatkan kecakapan dalam melakukan aktivitas dengan 

tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan artikulasi merupakan 

kemampuan kemampuan dalam melakukan aktivitas secara 

terkoordinasi dan efesien. 
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Isjoni (2016:11) juga menjelaskan bahwa “tujuan pembelajaran 

adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik”.   

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran yaitu membantu mengefektivitaskan kegiatan 

belajar siswa agar siswa memperoleh pengalaman dan berubah 

menjadi lebih baik kaitannya dengan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

d. Media Pembelajaran  

Guru yang mengharapkan proses belajar mengajar yang efektif, 

efesien dan berkualitas, semestinya memperhatikan faktor media yang 

keberadaanya memiliki peranan penting. Rohani (1997:35) menjelaskan 

ada 9 jenis media, yaitu: 

1) Bagan  

Bagan (chart) sering diseebut dengan diagram merupakan 

lambang (media visual) untuk mengikhtisarkan, membandingakan 

dan mempertentangkan kenyataan. 

Karakteristik yang ada pada bagan adalah: 

a) Sederhana, mudah dilihat dan dibaca. 

b) Tidak terlalu banyak konsep di dalamnya, tidak harus terlalu 

rinci, serta tidak banyak digunakan kata-kata. 

c) Warna-warna yang digunakan harus menambah kejelasan. 
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2) Grafik  

Grafik atau bagan dalam bentuk garis atau gambar sederhana 

dengan menggunakan garis dan bentuk, dengan grafik dapat dibuat 

suatu sajian informasi/ pelajaran yang menarik, baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif. Dengan grafik dapat secara cepat atau 

segera diketahui secara lebih mudah terhadap informasi yang 

disajikan atau dipelajari. 

3) Gambar  

Gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas 

pengertian pada peserta didik. Sehingga dengan menggunakan 

gambar peserta didik dapat lebih memperhatikan terhadap benda-

benda atau hal-hal yang belum pernah dilihatnya yang berkaitan 

dengan pelajaran. 

Gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan, 

karena gambar termasuk media yang mudah dan murah serta besar 

artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Karena gambar, 

pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi luas, lebih jelas 

dan tidak mudah dilupakan, serta konkret dalam ingatan dan 

asosiasi peserta didik. 

Manfaat media gambar dalam pembelajaran yaitu 

penampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan, ide dan 

sebagainya dengan tanpa banyak menggunakan bahasa-bahasa 

verbal, tetapi dapat lebih member kesan. 
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4) Komik  

Komik mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah, dan 

bersifat personal. Komik diterbitkan dalam rangka tujuan komersial, 

dan edukatif (meski tidak semua komik bersifat edukatif) yang 

mempunyai unsure-unsur: 

a) Sederhana, langsung, aksi-aksi yang cepat dan menggambarkan 

peristiwa-peristiwa yang mengandung bahaya. 

b) Berisi unsur humor yang kasar, menggunakan bahasa 

percakapan. 

c) Perhatikan kepada kriminalitas, kekuatan, keampuhan. 

d) Adanya kecenderungan manusiawi yang universal terhadap 

pemujaan pahlawan. 

Komik adalah suatu kartun yang mengungkapkan suatu 

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, 

dihubungkan dengan gambardan dirancang untuk memberikan 

hiburan kepada para pembaca. Komik adalah suatu bentuk berita 

bergambar, terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung, kadang 

bersifat humor. Perwatakan lain dari komik adalah harus dikenal 

agar kekuatan medium dihayati. 

5) Karikatur  

Karikatur adalah suatu bentuk gambar yang sifatnya klise, 

sindiran, kritikan, dan lucu. Karikatur merupakan ungkapan 

perasaan seseorang yang diekspresikan agar diketahui khalayak. 
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Karikatur seringkali berkaitan dengan masalah-masalah politik dan 

sosial. Karikatur sebagai media komunikasi yang mengandung 

pesan, kritik, atau sindiran dengan tanpa banyak komentar, tetapi 

cukup dengan rekaan gambar yang sifatnya lucu sekaligus 

mengandung makna yang dalam (pedas). 

Karikatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran asal 

bersifat edukatif, artinya media karikatur akan menuntut kreativitas 

guru dan peserta didik serta melatih peserta didik, berpikir kritits 

dan memiliki kepekaan atau kepedulian sosial, lebih mempertajam 

daya pikir dan daya imajinasi peserta didik. 

6) Overhead Projector 

OHP merupakan media proyeksi visual yang relative 

sederhana. Sebab hanya terdiri dari penggunaan sistem optik 

(lensa), elektrik (kipas angin) dan lampu proyektor. Fungsi 

proyektor untuk memproyeksi gambar pada transparan. Slide adalah 

gambar (tulisan) pada trannsparan yang diproyeksikan, akan lebih 

menarik jika dikombinasikan dengan tape-recorder. 

7) Slide  

Slide dapat digunakan untuk menyajikan secara mudah 

terhadap bahan-bahan visual seperti gambar, karton, diagram, tabel, 

atau segala sesuatu yang dapat difoto dan dimasukan ke dalam slide 

 

. 
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Media slide mempunyai kemampuan untuk : 

a) Memungkinkan penekanan pada impresi fakta-fakta yang baru, 

atau untuk mengembangkan pengertian suatu abstraksi. 

b) Dapat merangsang minat peserta didik untuk meneliti bahan 

lebih lanjut. 

c) Dengan mengadaptasi dan memilih secara tepat, slide dapat 

membantu untuk menimbulkan pengertian dengan ingatannya 

yang kuat terhadap isi materi yang dipadukan dengan materi 

verbal. 

d) Gambar-gambar garis sederhana, misalnya gambar bagan, sering 

membuat efektif dalam menyampaikan informasi dari pada 

bentuk gambar foto. 

e) Warna gambar sering membantu dalam memberi penekanan 

pada suatu masalah yang sedang dibicarakan, selain akan 

membuat daya tarik. Tetapi penggunaan warna harus hati-hati 

sekali, tidak membuat terlalu ramai. 

f) Bilamana hendak menampilkan koonsep gerakan, media slide 

kurang mempunyai manfaat yang lebih, dibandingkan dengan 

media film. 

g) Bantuan verbal dan symbol lainnya sebagai alat bantu dalam 

gambar diam misalnya, menggunakan tanda oanah atau tanda-

tanda lainnya, akan memungkinkan pemindahan kejelasan. 
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Sumber bahan dalam media slide didapat dari mana dan 

kapan saja. Sumber ini bisa didapat dari majalah, surat kabar, buku-

buku pegangan, catalog, kalender atau poster. Sumber lain bisa juga 

didapat dari karya grafis sendiri.  

8) Media Dengar  

Media dengar dapat berupa: 

a) Radio  

Radio merupakan media audio elektronik yang dapat 

menangkap suara dan gelombang tertentu, hingga informasi 

komunikasi dapat terjangkau oleh masyarakat dan mempunyai 

milai praktis edukatif, secara formal ataupun non formal. 

b) Tape Recorder 

Tape Recorder dapat digunakan untuk program 

instruksional. Program ini dapat direproduksi, hasilnya sewaktu-

waktu akan dibutuhkan dapat diulang kembali. 

c) Kaset Audio  

Yang menarik bagi guru dalam menggunakan kaset radio 

sebagai media belajar adalah: 

(1) Kaset audio merupakan rekaman suara yang memberikan 

fasilitas program pertukaran pendidikan melalui radio. 

Sehingga dapat dipadukan antara program radio dengan 

kaset audio serta dapat dipakai sebagai kelengkapan slide, 

film-strip atau media cetak. 
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(2) Perkembangn long playing recorder memungkinkan 

penyajian pelajaran yang lebih luas dan tidak terputus-putus 

dalam waktu yang cukup lama. 

(3) Perkembangan program radio pendidikan memnungkinkan 

pemakaian rekaman. 

9) Media Audio Visual (AVA) 

Media audio visual merupakan media belajar yang sesuai 

dengan perkembangan zaman, meliputi media yang dapat dilihat, 

didengar dan dapat dilihat dan didengar. 

a) Film  

Film adalah salah satu jenis media audio visual. 

Disbanding dengan media yang lainfilm mempunyau kelebihan 

sebagai berikut: 

(1) Penerima pesan akan memperoleh tanggapan yanglebih jelas 

dan tidak mudah dilupakan, karena antara melihat dan 

mendengar dapat dikombinasikan menjadi satu. 

(2) Dapat menikmati kejadian dalam waktu yang lama pada 

suatu proses atau peristiwa tertentu. 

(3) Dengan teknik slow motion dapat mengikuti suatu gerakan 

atau aktivitas yang berlangsung cepat. 

(4) Dapat mengatasi kertebatasan ruang dan waktu. 

(5) Dapat membangun sikap, perbuatan dan membangkitkan 

emosi dan mengembangkan problema. 
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b) Televisi (TV) 

Spesifikasi dari TV sebagai media instruksional edukatif 

serta implikasinya ke dalam pendidikan antara lain: 

(1) Kenyataan yang ditayangkan konkret dan langsung. 

(2) Melalui indra penglihatan dan pendengar, TV dapat 

membawa kontak dengan peristiwa nyata dan langsung. 

(3) Memberikan tantangan untuk mengetahui lebih lanjut. 

(4) Keseragaman komunikasi. 

(5) Keterangan ringkas yang diprogramkan harus bersifat 

komprehensif. 

e. Penilaian Pembelajaran 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; 

dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Berdasarkan pada 

Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil 

belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta 

didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian 

kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 
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Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar, adalah sebagai berikut. 

1) Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. 

2) Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. 

3) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4) Evaluasi diri terhadap kinerja siswa 

Permendikbud No 66 Tahun 2013 jo. No. 104 tahun 2014 yang 

kemudian diperbaharui oleh Permendikbud No. 53 tahun 2015 tentang 

Panduan Penilaian menegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan penilaian adalah sebagai berikut. 

1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Dasar 

(KD) pada Kompetensi Inti (KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4). 

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang 

dilakukan dengan membandingkan capaian siswa dengan kriteria 

kompetensi yang ditetapkan. Hasil penilaian baik yang formatif 

maupun sumatif seorang siswa tidak dibandingkan dengan skor 

siswa lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi 

yang dipersyaratkan. 

3) Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Artinya 

semua indicator diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk 

menentukan kompetensi dasar (KD) yang telah dikuasai dan yang 

belum, serta untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. 

4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa 

program peningkatan kualitas pembelajaran, program remedial bagi 
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siswa yang pencapaian kompetensinya di bawah KBM/KKM, dan 

program pengayaan bagi siswa yang telah memenuhi KBM/KKM. 

Hasil penilaian juga digunakan sebagai umpan balik bagi orang 

tua/wali siswa dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. 

Saputra (2016:24) menjelaskan pengertian dan teknik-teknik 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai berikut : 

1) Penilaian Sikap 

Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui 

kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan 

sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. 

Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian/ perkembangan 

sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai 

butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI-1 dan KI-2. 

Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi oleh guru mata pelajaran (selama proses pembelajaran 

pada jam pelajaran), guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas 

(selama siswa di luar jam pelajaran) yang ditulis dalam buku jurnal 

(yang selanjutnya disebut jurnal). Jurnal berisi catatan anekdot 

(anecdotal record), catatan kejadian tertentu (incidental record), 

dan informasi lain yang valid dan relevan. Jurnal tidak hanya 

didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh guru, wali kelas, 

dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang 

diterima dari berbagai sumber. Selain itu, penilaian diri dan 
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penilaian antarteman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan 

pembentukan karakter siswa, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai 

salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik 

a) Observasi 

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa 

lembar observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal 

tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata 

pelajaran, wali kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan dari 

perilaku siswa yang muncul secara alami selama satu semester. 

Perilaku siswa yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya 

adalah perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik yang 

berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. 

Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi 

dengan waktu dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan 

tersebut disusun berdasarkan waktu kejadian. 

Seorang siswa yang pernah memiliki catatan sikap yang 

kurang baik, namun dapat saja pada kesempatan lain siswa 

tersebut menunjukkan perkembangan sikap (menuju atau 

konsisten) baik pada aspek atau indicator sikap yang dimaksud. 

Oleh karena itu, di dalam jurnal harus ditulis bahwa sikap siswa 

tersebut telah (menuju atau konsisten) baik atau bahkan sangat 

baik. Dengan demikian, yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas 
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pada sikap kurang baik dan sangat baik, tetapi juga setiap 

perkembangan sikap menuju sikap yang diharapkan. 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan penilaian (mengikuti perkembangan) sikap 

dengan teknik observasi : 

(1) Jurnal penilaian (perkembangan) sikap ditulis oleh wali 

kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode satu 

semester. 

(2)  Bagi wali kelas, 1 (satu) jurnal digunakan untuk satu kelas 

yang menjadi tanggung-jawabnya; bagi guru mata pelajaran 

1 (satu) jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya; 

bagi guru BK 1 (satu) jurnal digunakan untuk setiap kelas di 

bawah bimbingannya. 

(3) Perkembangan sikap sipritual dan sikap sosial siswa dapat 

dicatat dalam satu jurnal atau dalam 2 (dua) jurnal yang 

terpisah. 

(4) Siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah 

mereka yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau 

kurang baik secara alami (siswa-siswa yang menunjukkan 

sikap baik tidak harus dicatat dalam jurnal); 

(5) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam 

jurnal tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap 

(perilaku) yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran 
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yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang 

dalam RPP, tetapi juga butir-butir nilai sikap lainnya yang 

ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap tersebut 

ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya secara alami. 

(6) Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat 

(perkembangan) sikap siswa segera setelah mereka 

menyaksikan dan/atau memperoleh informasi terpercaya 

mengenai perilaku siswa sangat baik/kurang baik yang 

ditunjukkan siswa secara alami. 

(7) Apabila siswa tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 

baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan 

sikap yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik 

tersebut harus dicatat dalam jurnal. 

(8) Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK 

meringkas perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial 

setiap siswa dan menyerahkan ringkasan tersebut kepada 

wali kelas untuk diolah lebih lanjut. 

b) Penilaian diri 

Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik 

penilaian terhadap diri sendiri (siswa) dengan mengidentifikasi 

kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil 

penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi 

perkembangan sikap siswa. Selain itu penilaian diri siswa, juga 
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dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan 

meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. 

 Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian 

diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang 

diharapkan dengan kolom “ya” dan “tidak” atau dengan Likert 

Scale. Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk 

penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus. 

c) Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan oleh seorang siswa (penilai) terhadap siswa yang lain 

terkait dengan sikap/perilaku siswa yang dinilai. Sebagaimana 

penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat digunakan 

sebagai data konfirmasi. Selain itu penilaian antarteman juga 

dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti 

kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai.  

2) Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan 

untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan 

faktual, konseptual, maupun prosedural serta kecakapan berpikir 

tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan 

dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian 

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. 
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Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah 

siswa telah mencapai KBM/KKM, juga untuk mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan siswa dalam 

proses pembelajaran (diagnostic). Hasil penilaian digunakan untuk 

memberi umpan balik (feedback) kepada siswa dan guru dalam 

rangka perbaikan mutu pembelajaran. Hasil penilaian pengetahuan 

yang dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran dinyatakan 

dalam bentuk angka dengan rentang 0-100. Berbagai teknik 

penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik 

masing-masing KD. Teknik yang biasa digunakan antara lain tes 

tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. 

Berikut disajikan uraian mengenai pengertian, langkah-

langkah, dan contoh kisikisi dan butir instrumen tes tertulis, lisan, 

penugasan, dan portofolio dalam penilaian pengetahuan. 

a) Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disajikan 

secara tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan 

atau disiapkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 
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(1)  Menetapkan tujuan tes.  

Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan 

tujuan penilaian, apakah untuk keperluan mengetahui 

capaian pembelajaran ataukah untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, atau untuk kedua-duanya. Tujuan penilaian 

harian (PH) berbeda dengan tujuan penilaian tengah 

semester (PTS), dan tujuan untuk penilaian akhir semester 

(PAS). Sementara penilaian harian biasanya diselenggarakan 

untuk mengetahui capaian pembelajaran ataukah untuk 

memperbaiki proses pembelajaran, PTS dan PAS umumnya 

untuk mengetahui capaian pembelajaran. 

(2) Menyusun kisi-kisi. 

Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria 

soal yang akan ditulis yang meliputi antara lain KD yang 

akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah 

soal. Kisi-kisi disusun untuk memastikan butir-butir soal 

mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. 

Pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dengan 

kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi akan 

terwakili secara memadai.  

(3) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan 

soal. 

(4) Menyusun pedoman penskoran. 
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Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan 

jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian 

disediakan kunci/model jawaban dan rubrik. 

b) Tes Lisan 

Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

guru secara lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara 

lisan. Selain bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan 

untuk perbaikan pembelajaran, tes lisan dapat menumbuhkan 

sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan 

berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, tes lisan 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tes lisan 

juga dapat digunakan untuk melihat ketertarikan siswa terhadap 

pengetahuan yang diajarkan dan motivasi siswa dalam belajar. 

c) Penugasan 

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk 

mengukur dan/atau memfasilitasi siswa memperoleh atau 

meningkatkan pengetahuan. Penugasan untuk mengukur 

pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran 

(assessment of learning). Sedangkan penugasan untuk 

meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum dan/atau selama 

proses pembelajaran (assessment for learning). Tugas dapat 

dikerjakan baik secara individu maupun kelompok sesuai 

karakteristik tugas yang diberikan. 
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d) Portofolio 

Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang bersifat reflektif-

integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa 

dalam satu periode tertentu. Ada beberapa tipe portofolio antara 

lain portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio 

pameran. Guru dapat memilih tipe portofolio yang sesuai 

dengan tujuannya. Untuk SMP, tipe portofolio yang utama 

untuk penilaian pengetahuan adalah portofolio pameran, yaitu 

merupakan kumpulan sampel pekerjaan terbaik dari KD pada 

KI-3, terutama pekerjaan-pekerjaan dari tugas-tugas dan 

ulangan harian tertulis yang diberikan kepada siswa. 

Portofolio setiap siswa disimpan dalam suatu folder 

(map) dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio 

dapat disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada 

akhir suatu semester kumpulan sampel pekerjaan tersebut 

digunakan sebagai sebagian bahan untuk mendeskripsikan 

pencapaian pengetahuan secara deskriptif. Portofolio 

pengetahuan tidak diskor lagi dengan angka. 

3) Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan pada tugas 

tertentu melalui berbagai macam konteks sesuai dengan indikator 
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pencapaian kompetensi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan 

penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan 

dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4. 

a) Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah penilaian untuk mengukur 

capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan/atau 

hasil (produk). Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam 

penilaian kinerja adalah kualitas proses mengerjakan/melakukan 

suatu tugas atau kualitas produknya atau keduaduanya. Contoh 

keterampilan proses adalah keterampilan melakukan tugas/ 

tindakan dengan menggunakan alat dan/atau bahan dengan 

prosedur kerja kerja tertentu, sementara produk adalah sesuatu 

(biasanya barang) yang dihasilkan dari penyelesaian sebuah 

tugas. 

Langkah-langkah umum penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut. 

(1) Menyusun kisi-kisi. 

(2) Mengembangkan/menyusun tugas yang dilengkapi dengan 

langkahlangkah, bahan, dan alat. 

(3) Menyusun rubrik penskoran dengan memperhatikan aspek-

aspek yang perlu dinilai. 
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(4) Melaksanakan penilaian dengan mengamati siswa selama 

proses penyelesaian tugas dan/atau menilai produk akhirnya 

berdasarkan rubrik. 

(5) Mengolah hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut. 

b) Penilaian Proyek 

Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam 

periode/waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk 

mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata 

pelajaran.Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, 

pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. 

Pada penilaian proyek, setidaknya ada 4 (empat) hal 

yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. 

(1) Pengelolaan: Kemampuan siswa dalam memilih topik, 

mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, 

serta penulisan laporan. 

(2) Relevansi: Topik, data, dan produk sesuai dengan KD. 

(3) Keaslian: Produk (misalnya laporan) yang dihasilkan siswa 

merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan 

kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap 

proyek siswa. 
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(4) Inovasi dan kreativitas 

Hasil proyek siswa terdapat unsur-unsur kebaruan dan 

menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. 

c) Penilaian Portofolio 

Seperti pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk 

penilaian keterampilan merupakan kumpulan sampel karya 

terbaik dari KD pada KI-4. Portofolio setiap siswa disimpan 

dalam suatu folder (map) dan diberi tanggal pengumpulan oleh 

guru. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau 

elektronik. Pada akhir suatu semester kumpulan sampel karya 

tersebut digunakan sebagai sebagian bahan untuk 

mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif. 

Portofolio keterampilan tidak diskor lagi dengan angka. 

Berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian 

keterampilan dengan portofolio. 

(1) Karya asli siswa. 

(2) Karya yang dimasukkan dalam portofolio disepakati oleh 

siswa dan guru. 

(3) Guru menjaga kerahasiaan portofolio. 

(4) Guru dan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap 

dokumen portofolio. 
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(5) Karya yang dikumpulkan sesuai dengan KD. Setiap 

pembelajaran KD dari KI-4 berakhir, karya terbaik dari KD 

tersebut (bila ada) dimasukkan ke dalam portofolio. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  

Slavin (2005:4) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang merujuk pada berbagai metode-

metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi.  

Pandangan Slavin tersebut dikuatkan oleh Huda (2016:32) 

yang berpandangan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa 

bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam 

belajar. Pembelajaran kooperatif biasanya menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil selama beberapa minggu atau bulan ke 

depan untuk kemudian diuji secara individual pada hari ujian yang 

telah ditentukan. Huda juga mengutip beberapa pengertian 

pembelajaran kooperatif. Salah satu kutipan tersebut dikemukakan 

oleh Johnson dan Johnson (dalam Huda 2016:31) yang menjelaskan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dituntut 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setiap anggota 

sama-sama berusaha mencapai hasil yang yang nantinya dirasakan 
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oleh semua anggota kelompok. Dimana dalam pembelajaran kooperatif 

menilai berdasarkan peringkat siswa berdasar pada standar yang sudah 

jelas. Kutipan kedua dikemukakan oleh Roger, dkk (dalam Huda 

2016:29) yang menyatakan bahwa: 

Cooperative learning is group learning activity 
organized in such a way that learning is based on the socially 
structured change of information between learners in group in 
which each learner is held accountable for his or her own 
learning and is motivated to increase the learning of others 

(Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pemebelajaran 

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa 

pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang 

di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran anggota-anggota yang lain). 

 

Sama halnya yang dikatakan Sanjaya (dalam Rusman 

2013:203) yang menjelaskan bahwa “cooperative learning merupakan 

kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. 

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan”. 

Isjoni (2016:13) juga menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif dapat diterapkan untuk motivasi siswa berani 

mengemukakan pendapatnya, mengharagai pendapat teman dan saling 

memberikan pendapat. Sehingga pembelajaran kooperatif sangat baik 

digunakan dikarenakan dengan pembelajaran kooperatif siswa dapat 

berkerja sama dan saling tolong menolong sesama teman dalam 

menyelesaikan tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru. 
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Isjoni juga mengutip beberapa pengertian pembelajaran kooperatif. 

Salah satu kutipan tersebut dikemukan oleh Anita Lie (dalam Isjoni 

2016:16) “cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong 

royong yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas 

yang terstruktur”. Kutipan kedua dikemukan oleh Sunal dan Hans 

(dalam isjoni (2016:12) yang mengemukakan bahwa “cooperative 

learning adalah suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang 

khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar 

bekerja sama selama prose pembelajaran”. Kutipan ketiga pendapat 

dari Nasution (dalam Isjono 2016:20) menjelaskan bahwa “belajar 

kelompok itu efektif bila setiap individu merasa bertanggung jawab 

terhadap kelompok, anak turut berpartisipasi dan bekerja sama dengan 

individu lain secara efektif, menimbulkan perubahan yang kontruktif 

pada kelakuan seseorang dan setiap anggota aman dan puas di dalam 

kelas”.  

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, et al. (dalam 

Isjoni 2016:27) ada 3 tujuan dalam pembelajaran kooperatif yaitu 

dilihat dari hasil belajar akademik model pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan 

norma yang berhubungan dengan hasil belajar, dilihat dari penerimaan 

terhadap perbedaan individu model pembelajaran kooperatif dapat 

member peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi 
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untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik 

dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain, sedangkan tujuan ketiga dilihat dari 

pengembangan keterampilan sosial model pembelajaran kooperatif  

dapat mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan 

kolaborasi.  

Seperti halnya yang dikatakan Rusman (2013:210) bahwa 

tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan keuntungan 

baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas, dimana 

siswa kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya 

karena memberi pelayanan, selain itu pembelajaran kooperatif 

digunakan untuk mengajarkan siswa keterampilan kerja sama dan 

kolaborasi.   

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dimana siswa 

saling bekerjasam dan kolaborasi dalam satu kelompok untuk 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru dengan tujuan 

agar siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai 

pertimbangan dalam berperilaku dan mengembangkan keterampilan 

sosial.  

b. Komponen-komponen Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson,dkk (2010:45) ada 5 komponen esensial 

dalam model pembelajaran kooperatif yaitu : 
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1) Interdepensi positif yaitu dalam pembelajaran kooperatif 

keberhasilan bergantung pada masing-masing kelompok untuk 

bermain secara kompeten. di dalam pembelajaran kooperatif siswa 

memiliki tanggung jawab yaitu mempelajari materi yang 

ditugaskan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok 

mempelajari materi tersebut. 

2) Interaksi promotif tatap muka yaitu suatu interaksi antar siswa 

dalam sebuah kelompok dimana setiap anggota saling mendorong 

dan memfasilitasi usaha satu sama lain untuk mencapai, 

menyelesaikan tugas dan bekerja untuk pencapaian tujuan bersama. 

3) Tanggung jawab Individual artinya setiap anggota kelompok 

memiliki tanggung jawab atas bagian tugas kelompok secara adil, 

guru harus menilai seberapa besar usaha dari masing-masing 

anggota kelompok telah berkontribusi, memberikan umpan balik 

kepada kelompok dan siswa secara individual memastikan bahwa 

setiap anggotanya bertanggung jawab terhadap hasil atau keluaran 

akhir. 

4) Keterampilan antar pribadi dan kelompok kecil yaitu keterampilan 

siswa dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota kelompok. 

Jika keterampilan kerja kelompok tidak dipelajari, maka tugas 

pokok tidak akan bisa diselesaikan. Semakin besar keterampilan 

anggota kelompok, semakin tinggi kualitas dan kuantitas 

pembelajaran mereka.  
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5) Pemrosesan Kelompok yaitu suatu perenungan terhadap sesi kerja 

kelompok untuk (1)  menggambarkan tindakan-tindakan anggota 

yang manakah yang membantu dan tidak membantu dan (2) 

membuat keputusan tentang tindakan-tindakan manakah yang 

harus dilanjutkan atau diubah. Tujuan pemrosesan kelompok 

adalah untuk mengklarifikasikan dan meningkatkan keefektifan 

anggota dalam berkontribusi terhadap usaha-usaha kolaboratif 

untuk mencapai tujuan kelompok. 

Selain itu, Bennet (dalam Isjoni 2016:41) menyatakan ada lima 

unsur dasar dalam cooperative learning dengan kerja kelompok, yaitu : 

1) Positive Interdependence 

Positive Interdependence, yaitu hubungan timbal balik 

yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan 

diantaara anggota kelompok dimana keberhasilan seseorang 

merupkan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya.untuk 

menciptakan suasana tersebbut, guru memungkinkan setiap siswa 

untuk belajar, mengevaluasi dirinya dan teman kelompoknya 

dalam penguasaan dan kemampuan memahami bahan pelajaran. 

Kondisi seperti ini memungkinkan setiap siswa merasa adanya 

ketergantungan secara positif pada anggota kelompok lainnya 

menjadi tanggungjawab, yang mendorong setiap anggota 

kelompok untuk bekerja sama. 
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2) Interaction face to face 

Interaction face to face adalah interaksi yang langsung 

terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Tidak adanya 

penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi dan 

perubahan yang bersifat verbal diantara siswa yang ditingkatkan 

oleh adanya saling hubungan timbale balik yang bersifat positif 

sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. 

3) Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

anggota kelompok  

Adanya tanggung jawab oribadi mengenai materi pelajaran 

dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi untuk 

membantu temannya, karena tujuan dalam cooperative learning 

adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat 

pribadinya.  

4) Membutuhkan keluwesan 

Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan 

antar pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok, dan 

memelihara hubungan kerja yang efektif. 

5) Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan 

masalah (proses kelompok) 

Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam 

memecahkan masalah (proses kelompok), yaitu tujuan terpenting 

yang diharapkan dapat dicapai dalam cooperative learning adalah 
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siswa belajar keterampilan bekerjasama dan berhubungan ini 

adalah keterampilan yang penting dan sangat diperlukan di 

masyarakat. para siswa mengetahui tingkat keberhasilan dan 

efektifitas kerjasama yang telah dilakukan.  

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif, lima unsur/komponen dalam model 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan. model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi 

akademik, toleransi, menerima keberagaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial. Untuk mencapai hasil belajar itu model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerja sama dan interdepensi peserta 

didik dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur reward-nya. 

Struktur tugas berhubungan bagaimana tugas diorganisir. Struktur 

tujuan dan struktur reward mengacu pada derajat kerja sama atau 

kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan maupun reward 

(Suprijono 2016:80).   

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lima komponen 

tersebut harus diterapkan agar proses pembelajaran kooperatif dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lima komponen dari 

model pembelajaran kooperatif tersebut adalah positive 

interdependence, interaction face to face/ interaksi promotif, tanggung 

jaawab pribadi, keluwesan atau komunikasi antaranggota, pemrosesan 

kelompok. 
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c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif  

1) Kelebihan model pembelajaran kooperatif  

Isjoni (2016:16) menjelaskan bahwa dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif dapat mebuat siswa lebih aktif 

melalui inkuiri dan diskusi dalam kelompok kecil. Isjoni juga 

mengutip beberapa kelebihan model pembelajaran kooperatif. 

Salah satu kutipan tersebut dikemukakan oleh Johnson (dalam 

Isjoni 2016:24) menyatakan bahwa “ Cooperative Learning 

menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, 

menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan santun, 

meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap terhadap sekolah 

dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta 

membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain.  

Sama halnya yang dikatakan oleh Jarolimek & Parker 

(dalam Isjoni 2016:24) yang mengatakan bahwa keunggulan yang 

diperoleh dalam pembelajaran kooperatif , yaitu : 

a) Saling ketergantungan yang positif 

b) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

c) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

d) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

e) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan guru  
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f) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 

Selain itu, Shoimin (2014:48) menjelaskan ada 11 

kelebihan yang diperoleh dalam model pembelajaran kooperatif, 

yaitu : 

a) Meningkatkan harga diri tiap individu. 

b) Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar 

sehingga kkonflik anatarpribadi berkurang. 

c) Sikap apatis berkurang. 

d) Pemahaman yang lebih mendalam dan retensi atau 

penyimpanan lebih lama. 

e) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

f) Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem 

kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa 

mengorbankan aspek kognitif. 

g) Meningkatkan kemajuan belajar (pencapaian akademik). 

h) Meningkatkan kehadiran peserta dan sikap yang lebih positif. 

i) Menambah motivasi dan percaya diri. 

j) Menambah rasa senang berada di tempat belajar serta 

menyenangi teman-teman sekelasnya. 

k) Mudah diterapkan dan tidak mahal. 

 

 



45 
 

 
 

2) Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif  

Isjoni (2016:25) menjelaskan kelemahan model 

pembelajaran kooperatif, yaitu : 

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaan secara matang, 

disamping itu memerlukan lebih lebih banyak tenaga, 

pemikiran dan waktu. 

b) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka 

dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup 

memadai. 

c) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas 

meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

d) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini 

mengakibatkan siswa lain menjadi pasif. 

Begitu pula yang dikatakan oleh Shoimin (2014:48) yang 

menyatakan bahwa ada 3 kelemahan dalam model pembelajaran 

kooperatif, yaitu :  

a) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Banyak 

peserta tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang 

lain. 
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b) Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok. 

c) Banyak peserta takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata 

atau secara adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh 

pekerjaan tersebut. 

d. Model-model Pembelajaran Kooperatif  

1) Jigsaw  

Huda (2013:204) menjelaskan bahwa “dalam model 

pembelajaran kooperatif jigsaw, guru harus memahami 

kemampuan dan pengalaman siswa dan membantu siswa 

mengaktifkan skema ini agar materi pelajaran menjadi lebih 

bermakna. Guru juga memberi banyak kesempatan pada siswa 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi”.  

Sintak model pembelajaran jigsaw dapat dilihat sebagai 

berikut  

a) Guru membagi topik pelajaran menjadi empat bagian/ subtopik.  

b) Sebelum subtopik-subtopik itu diberikan, guru memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas pada pertemuan 

hari itu. Guru bisa menuliskan topik ini di papan tulis dan 

bertanya kepada siswa apa yang mereka ketahui mengenai 

topic tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk 
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mengaktifkan kemampuan siswa agar lebih siap menghargai 

bahan pelajaran yang baru  

c) Siswa dibagi dalam kelompok berempat. 

d) Bagian/subtopik pertama diberikan pada siswa/anggota 1, 

sedangkan siswa/anggota 2 menerima bagian/subtopik yang 

kedua. Demikian seterusnya. 

e) Kemudian, siswa diminta membaca/mengerjakan 

bagian/subtopik mereka masing-masing. 

f) Setelah selesai, siswa saling berdiskusi mengenai 

bagian/subtopik yang dibaca/dikerjakan masing-masing 

bersama rekan-rekan satu anggotanya. Dalam kegiatan ini, 

siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya. 

g) Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik 

tersebut. Diskusi ini bisa dilakukan antarkelompok atau 

bersama seluruh siswa. 

Jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, guru dapat 

membentuk “kelompok ahli” (expert group). Setiap anggota yang 

mendapat bagian/subtopik yang sama berkumpul dengan anggota 

dari kelompok-kelompok yang juga mendapat bagian/subtopik 

tersebut. Kelompok–kelompok  ini lalu berkerja sama mempelajari 

mengerjakan bagian/subtopik tersebut. Kemudian, masing-masing 

anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompoknya yang semula, 
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lalu menjelaskan apa yang baru saja dipelajarinya (dari kelompok 

ahli) kepada rekan-rekan kelompoknya semula. 

Rusman (dalam shoimin 2014:90) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran Jigsaw merupakan model belajar kooperatif 

dengan cara siswa belajar dalam dalam kelompok kecil yang tediri 

dari empat sampai enam orang secara heterogen. Siswa saling 

bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggungjawab 

secara mandiri. Dengen model jigsaw, siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan  mengolah 

informasi yang didapat dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Selain itu anggota kelompok bertanggungjawab 

atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang 

dipelajari dan dapat menyampaikan hasil diskusinya ke 

kelompoknya.  

Shoimin (2014:92) juga menjelaskan kelebihan dan 

kelemahan dari model pembelajaran Jigsaw diantaranya sebagai 

berikut: 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif jigsaw : 

� Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, 

kemampuan, dan daya pemecahan masalah menurut 

kehendaknya sendiri. 
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� Hubungan antara guru dan murid berjalan secara seimbang 

dan memungkinkan suasana belajar menjadi sangat akrab 

sehingga memungkinkan harmonis. 

� Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif 

� Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu 

pendekatan kelas, kelompok dan individual. 

Kelemahan model pembelajaran Jigsaw : 

� Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam 

kelompok masing-masing, dikhawatirkan kelompok akan 

macet dalam pelaksanaan diskusi. 

� Jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan 

masalah. 

� Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi penataan 

ruang belum terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu 

untuk mengubah posisi yang dapat menimbulkan 

kegaduhan. 

Isjoni (2016:56) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

jigsaw dalam proses belajar mengajar dapat menumbuhkan 

tanggungjawab siswa sehingga terlibat langsung secara aktif dalam 

memahami susatu persoalan dan menyelesaikannya secara 

kelompok. Ia juga menjelaskan bahwa guru disini hanya sebagai 

fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar 
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andiri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab serta siswa akan 

merasa senang bersiskusi atau berinteraksi dengan teman sebaya 

dan juga dengan gurunya sebagai pembimbing. 

Isjoni (2014:57) juga menjelaskan model jigsaw versi 

Aronson, yaitu kelas dibagi kelompok kecil yang heterogen yang 

diiberi nama tim jigsaw dan meteri dibagi. Tiap-tiap kelompok 

diberi satu set materi yang lengkap dan masinng-masing indovidu 

memilih topic mereka. Kemudian siswa dipisahkan menjadi 

kelompok ahli atau rekan yang terdiri dari seluruh siswa di kelas  

yang mempunyai informasi yang sama. Di grup ahli, siswa saling 

membantu mempelajari materi dan mempersiapkan diri untuk tim 

jigsaw. Kemudian mereka kembali ke tim jigsaw untuk 

mengajarkan materi tersebut kepada teman setim dan berusaha 

untuk mempelajaari sisa materi. Sebagai kesimpulan dari pelajaran 

tersebut siswa dengan bebas memilih kuis dan diberikan nilai 

individu.   

2) Snowball Throwing 

Shoimin (2014:174) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran snowball throwing merupakan pengembangan dari 

model pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model 

pembelajaran kooperatif. Interaksi antar siswa dari kelompok yang 

berbeda memungkinkan terjadinya sharing pengetahuan dan 

pengalaman dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang 



51 
 

 
 

mungkin timbul dalam diskusi yang berlangsung secara lebih 

interaktif dan menyenangkan. Kemudian, dengan penerapan model 

pembelajaran ini, siswa dapat menyampaikan pertanyaan dan 

permasalahannya dalam bentuk tertulis yang nantinya akan 

didiskusikan bersama. Shoimin (2014:176) juga menjelaskan 

kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Snowball 

Throwing diantaranya : 

  Kelebihan model pembelajaran Snowball Throwing : 

� Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa 

seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa 

lain.  

� Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk 

membuat soal dan diberikan kepada siswa lain. 

� Membuat siswa siap dengan berbagai kemmungkinan 

karena siswa tidak tau soal yng dibuat temannya seperti 

apaa. 

� Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

� Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa 

terjun langsung dalam praktik. 

� Pembelajaran menjadi lebih efektif. 

� Ketiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor dapat 

tercapai. 
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Kelemahan model pembelajaran Snowball Throwing: 

� Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam 

memahami materi sehinggga apa yang dikuasai siswa 

hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat 

siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan 

atau seperti contoh soal yang telah diberikan. 

� Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan 

baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk 

memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak 

sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. 

� Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok 

sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk 

bekerjasama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi 

guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan 

penghargaan kelompok. 

� Memerlukan waktu yang panjang 

� Murid yang nakal cenderung berbuat onar 

� Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. 

Suprijono (2016:147) menyebutkan langkah-langkah 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif snowball throwing, 

yaitu: 

a) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 
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b) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 

materi. 

c) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 

masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang 

disampaikan oleh guru kepada temannya. 

d) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas 

kerja, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yanh 

menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

e) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti 

bola dilempar dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain 

selama ± 15 menit. 

f) Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

g) Evaluasi. 

h) Penutup. 

Ada banyak jenis model pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan guru agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam memilih 

jenis model pembelajaran kooperatif, Guru harus menyesuaikan kondisi 

yang ada dan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan apakah 

sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan.   
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3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

a. Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Saputra (2014:7) menjelaskan bahwa Mata Pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang semula dikenal dalam kurikulum 2006. Melalui penyempurnaan 

PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk 

menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu 

memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda 

Indonesia, terutama krisis multidimensional. Pembelajaran PPKn perlu 

diorientasikan untuk membekali warga Negara Indonesia agar mampu 

hidup dan berkonstribusi secara optimal untuk menghadapi dinamika 

kehidupan abad 21. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77J  ayat (1) 

ditegaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan 

moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal 

Ika serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh Daryono (1998:1) yang 

menyatakan bahwa “ PPKN adalah nama dari suatu mata pelajaran 

yang terdapat dalam kurikulum sekolah. PPKN berusaha membina 
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perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 

agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat 

mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari”. 

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang terdapat dalam kurikulum sekolah yang digunakan untuk 

membina perkembangan moral peserta didik dengan nilai pancasila 

yang dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan 

mampu berkontribusi dalam menghadapi masalah yang ada di 

Indonesia. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Saputra dkk (2016:5) menyebutkan ada 2 tujuan mata pelajaran 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, diantaranya : 

1) Tujuan umum 

Secara umum tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi 

peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni : (1) 

sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan 

tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic 

committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge); (3) keterampilan 
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kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi 

kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).  

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn yang berisikan 

keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu : 

a) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, 

pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara 

personal dan sosial; 

b) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap 

positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh 

nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan 

komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab 

sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara 

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai 

tatanan sosial kultural. 

GBPP-PMP Kurikulum 1984 (dalam Daryono 1998:29) 

menjelaskan bahwa “Tujuan PPKN adalah PPKN berusaha 
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membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian 

Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat 

pancasila, tanpa PPKN , segala kepintaran atau akal, ketinggalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak 

memberi jaminan pada terwujudnya masyarakat pancasila”. 

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Saputra dkk (2016:6) menjelaskan ada 2 ruang lingkup 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu ruang lingkup 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara umum dan ruang 

lingkup materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 

tingkat SMP/MTs kelas VII. Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Pancasila, sebagai Dasar Negara, ideologi nasional, dan pandangan 

hidup bangsa. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk 

Negara Republik Indonesia. 

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final 

bentuk Negara Republik Indonesia. 
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4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang 

melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs kelas VII, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

2) Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat. 

3) Sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4) Keberagaman Suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika. 

5) Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 

6) Karakteristik tempat tinggal dalam kerangka NKRI. 

Ruang lingkup pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

tingkat sekolah menengah pertama yaitu sebagai berikut: 

(Permendikbud no. 21 tahun 2016) 

1) Komitmen pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan 

Pancasila. 

2) Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

3) Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

4) Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI.  
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5) Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika.  

6) Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari .  

7) Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

8) Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan 

kedamaian dan keadilan.  

9) Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat.  

10) Aspek-aspek pengokohan NKRI.  

d. Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

1) Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Saputra,dkk (2016:140) teks proklamasi disusun dalam 

keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks 

proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. 

Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas dua 

alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi 

menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat 

naskah proklamasi waktu itu. 

Dijelaskan juga bahwa Alinea pertama teks proklamasi 

berbunyi, ”Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaan Indonesia”. Hal itu mengandung makna bahwa 

kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan 
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kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, ”Hal-hal yang mengenai 

pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara 

saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” bermaksud 

agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan 

secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi 

pertumpahan darah secara besar-besaran. 

Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki 

makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. 

a) Aspek Hukum; Proklamasi merupakan pernyataan keputusan 

politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum 

kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

b) Aspek Historis; Proklamasi merupakan titik akhir sejarah 

penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal 

Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan 

bangsa lain. 

c) Aspek Sosiologis; Proklamasi menjadikan perubahan dari 

bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. 

Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu 

penjajahan. 

d) Aspek Kultural; Proklamasi membangun peradaban baru dari 

bangsa yang digolongkan pribumi (pada masa penjajahan 
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Belanda) menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, 

derajat, dan martabat manusia yang sama. 

e) Aspek Politis; Proklamasi menyatakan bahwa bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai 

kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

f) Aspek Spiritual; Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat 

rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat 

Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia 

tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang 

Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. 

Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad kemandirian 

bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. 

Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan 

dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat 

adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. 

 

2) Pengertian Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun sudah 

berdiri dan berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun tidak akan 

bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki 

semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia 

akan bertahan selamanya apabila warga negara Indonesia mau 
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mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang 

kehidupan. 

Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui 

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat 

adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, 

marga, nagari, gampong, huta, dan huria. 

Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah 

negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah 

warga negara yang makin banyak dan heterogen maka 

dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18, 18A, 

dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang 

berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 

menyatakan bahwa ada tujuh prinsip yang menjadi paradigma dan 

arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu 

sebagai berikut. 
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a) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahanmenurut asas  otonomi dan tugas pembantuan. 

b) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. 

c) Prinisp kekhususan dan keragaman daerah. 

d) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 

e) Prinisip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus dan istimewa. 

f) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu 

pemilihan umum. 

g) Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras 

dan adil 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang 

memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan 

daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang 

lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 
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peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini 

dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga 

otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam 

negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan 

tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara 

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. 

Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi 

seluas-luasnya akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di 

tangan pemerintah pusat. 

Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi 

daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyakat, baik melalui 

peningkatan pelayanan publik maupu peningkatan daya saing 

daerah. Setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat 

pelayanan publik sehingga masyarakat di daerah tersebut 

mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana 

mendapatkan aksesnya serta kejelasan prosedur dan biaya untuk 

memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran 

keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Aspan R. H. Mahmud, Bonifasius, dan 

Jamaludin mahasiswa Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun 2015 dengan judul 
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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pkn Melalui 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas IV SD Inpres 

Koyoan. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran PKn melalui pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Inpres Koyoan 

Kecamatan Nambo. 

Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini  yaitu 

pada fokus penelitiannya. penelitian tersebut meneliti pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada 

model pembelajaran kooperatif yang sudah diterapkan pada SMP Negeri 

10 Semarang. selain itu perbedaan pada lokasi penelitian dimana 

penelitian tersebut di lakukan di SD Inpres Koyoan Kecamatan Nambo. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Semarang. 

Perbedaannya selanjutnya terletak pada metode penelitiannya dalam 

peneliti tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan Rukma Deny Kusuma mahasiswa jurusan 

Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang tahun 2015 dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Student Team-Achievement 

Division (STAD) Dalam Pembelajaran Sosiologi Materi Masyarakat 

Multikultural Dan Multikulturalisme Di Kelas XI SMA Negeri 2 Blora 

yang bertujuan mengetahui pelaksanaan, faktor pendukung, serta 
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hambatan dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran sosiologi materi masyarakat 

multikultural dan multikulturalisme.  

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian 

yaitu ingin mengetahui pelaksanaan atau penerapan dan hambatan model 

pembelajaran kooperatif hanya saja penelitian tersebut terdapa tujuan lain 

yaitu mengetahui faktor-faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif. Persamaan lainnya yaitu terletak pada metode penelitian sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan lainnya yaitu 

pada lokasi penelitian, pada penelitian tersebut dilakukan penelitian  di 

SMA Negeri 2 Blora sedangkan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 

Semarang.  

C. Kerangka Berfikir  

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru yang 

pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran tertentu. Salah satu model yang dapat diterapkan oleh guru yaitu 

model pembelajaran kooperatif. Dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang ada dalam kelas 

tersebut selain itu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Dalam 

menerapkan model kooperatif guru harus merencanakan terlebih dahulu dalam 

RPP terkait tipe model pembelajaran kooperatif yang akan digunakan, 

langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif, 

kemudian media apa yang diperlukan, serta evaluasinya. Namun dalam 
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penerapannya guru tidak selalu berhasil atau sesuai dengan rencana guru 

tersebut, ada beberapa kendala atau hambatan dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif. Hambatannya bisa dari siswa, guru, serta dalam 

perencanaan pembelajaran seperti model pembelajaran, langkah pembelajaran, 

media pembelajaran dan penilaian pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

� Peserta didik cenderung bosan dalam 

pembelajaran 

� Peserta didik kurang aktif 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa simpulan yaitu :   

1. Pertama, Penerapan model pembelajaran kooperatif dilakukan dengan 

langkah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Kedua, pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif Snowball Throwing dan Jigsaw yang 

diterapkan guru PPKn SMP Negeri 10 Semarang peserta didik lebih 

aktif dan bertanggung jawab atas kelompoknya. kemudian dalam 

pelaksanaannya guru jarang melakukan kegiatan penutup. Ketiga, 

penilaian model pembelajaran kooperatif yang digunakan guru yaitu 

berupa penilaian sikap dengan teknik observasi, penilaian pengetahuan 

dengan teknis tes tertulis dalam bentuk uraian, penilaian keterampilan 

dengan teknik kinerja. 

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu Pertama, Guru 

sulit menentukan/memilih media sehingga harus mencari media yang 

bisa dicetak, Kedua, guru kurang bisa mengelola waktu dan kelas 

sehingga guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai yang 

direncakanakan di RPP dan timbul kegaduhan Ketiga, Guru merasa 

kesulitan melakukan penilaian karena terlalu banyak poin yang harus 

dinilai. dalam penilaian sikap, guru harus memperhatikan sikap peserta 
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didik satu per satu. Penilaian pengetahuan, keterbatasan waktu untuk 

mengerjakan tes tertulis. Penilaian keterampilan, karena waktunya 

sedikit membuat peserta didik dalam presentasi hanya menjelaskan 

garis besarnya saja/ tidak detail.  

B. Saran 

1. Bagi Guru, untuk memilih media pembelajaran yang lebih variasi agar 

media tidak hanya gambar atau PPT printout di setiap pertemuannya.  

2. Bagi Guru, untuk dapat mengatur waktu dan mengelola kelas. 

3. Bagi Sekolah, untuk menyelenggarakan pelatihan kaitanya dengan 

media pembelajaran.  
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