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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN JIGSAW PADA SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 1 

ABUNG SURAKARTA LAMPUNG UTARA TAHUN PELAJARAN 

2015/2016 

 

Oleh 

Harnani 

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya hasil belajar dan tingkat 

kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 1 Abung Surakarta. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan meningkatkan kualitas (1) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Jigsaw, 

(2) pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara dengan menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw, (3) sistem penilaian pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Jigsaw, (4) kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Abung Surakarta dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Objek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta. Penelitian ini dilakukan mengikuti prinsip siklus. Data dianalisis 

dengan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan prinsip  PTK. 

 

Hasil penelitian menunjukkan  penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) menggunakan model pembelajaran Jigsaw, siklus I cukup  dan siklus II 

meningkat  sangat baik.  Pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siklus I ditandai dengan pembentukan kelompok 

asal dan kelompok ahli diakhiri dengan presentasi kelompok diperoleh nilai rata-

rata 69 dengan kategori cukup. Pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara 

menggunanakan model pembelajaran Jigsaw pada siklus II ditandai dengan 

presentasi kelompok dan individu  memperoleh nilai rata-rata 86 dengan kategori 

sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I diperoleh rata-rata 72,27,  

siklus II diperoleh rata-rata 79,4  terdapat peningkatan sebesar 7,13. Peningkatan 

kemampuan berbicara melalui model pembelajaran Jigsaw,  prasiklus dengan rata-

rata 64,22, siklus I meningkat menjadi 69,22 terjadi peningkatan sebesar 5,00%, 

siklus II 81,32 meningkat sebesar 12,10%.  

 

 

 

Kata kunci: kemampuan berbicara, model pembelajaran Jigsaw. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

INCREASE SPEAKING PERFORMANCE THROUGH JIGSAW LESSON 

PATTERN THE FIRST GRADE A AT SMPN 1 ABUNG SURAKARTA 

NORTH LAMPUNG PERIOD 2015/2016 

 

By 

Harnani 

The problem in this research is the study result less and increase speaking 

performance the student of first grade SMPN 1 Abung Surakarta. The purpose is 

this research for increase (1) Learning doing plan with Jigsaw lesson pattern. (2) 

Doing learning to speak knowledge with Jigsaw lesson pattern appliences. (3) The 

score learning with the first grade student SMPN 1 Abung Surakarta with Jigsaw 

lesson pattern appliances. 

 

The research method that it used to classrom action research. The object research 

is the student of the first grade A SMPN 1 Abung Surakarta. This research is 

doing stage principle. The analysis date such as quantitatif an qualittatif based on 

the classrom action research principle. 

 

The result of research has been to increase RPP (learning doing plan) used to 

Jigsaw lesson pattern such as stage I (enaugh) and stage II increase into  it is very 

well. Besides at doing learning, the student knowledge had been increase through 

Jigsaw lesson pattern, the stage I (enaugh) and stage II increase into it is very 

well. The students activity as stage I 72,27 into stage II, 79,4  increase 7,13%. The 

students speaking performance had been increase with Jigsaw lesson pattern. Such 

as before stage 64,22, stage I increase 69,22 and increase 5,00%, stage II 81,32 

increase 11,27  increase 12,10%.  

 

 

 

 

 

Key word: speaking performance, Jigsaw. 
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MOTTO 

 

             

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S. Al Insyirah: 5-6) 

 

                        

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 

 (Q.S. Al Baqarah: 153) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Bahasa merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Selain 

itu, bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain,  

mengembangkan ekspresi, dan mengembangkan kemampuan intelektual 

seseorang. 

 

Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide atau gagasan dari 

pembicara kepada pendengar. Pembicara berdudukan sebagai komunikator 

sedangkan pendengar sebagai komunikan. Informasi yang disampaikan secara lisan dapat 

diterima oleh pendengar apabila pembicara mampu menyampaikannya dengan 

baik dan benar. Dengan demikian, kemampuan berbicara merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi kemahiran seseorang dalam penyampaian informasi secara 

lisan.  

 

Agar pembicaraan itu mencapai tujuan, pembicara harus memiliki kemampuan 

dan keterampilan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Hal ini 

bermakna bahwa pembicara harus memahami betul bagaimana cara berbicara 
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yang efektif sehingga orang lain (pendengar) dapat menangkap informasiyang 

disampaikan pembicara secara efektif pula. 

 

Keterampilan berbicara (speaking skill) merupakan salah satu aspek dari 

keterampilan berbahasa selain keterampilan menyimak (listening skill), 

keterampilan membaca (reading skill), dan keterampilan menulis (writing skill). 

Keempat aspek tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

 

Kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian 

besar aktivitas kehidupan manusia membutuhkan dukungan kemampuan 

berbicara. Kemampuan berbicara  diajarkan sejak siswa duduk di bangku sekolah 

dasar melalui pembelajaran keterampilan berbicara.  

 

Pada prinsipnya tujuan pembelajaran bahasa di sekolah adalah agar siswa terampil 

berbahasa, yaitu terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan 

terampil menulis. Kemampuan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa melalui 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah meliputi empat aspek keterampilan 

berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal 

ini seperti yang tercantum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tahun 2006.  

 

Berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran keterampilan berbahasa, perlu 

diterapkan suatu model pembelajaran yang efektif dan dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran. Beragamnya model pembelajaran yang ada menyebabkan guru 
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harus selektif dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Salah 

satu faktor yang memengaruhi pemilihan model pembelajaran adalah materi 

pembelajaran atau kompetensi dasar (KD) yang akan dicapai. Hal tersebut 

dikarenakan setiap materi mempunyai karakteristik tersendiri yang turut 

menentukan dalam pemilihan model pembelajaran. Begitu pula dalam 

pembelajaran berbicara khususnya bercerita, seorang guru harus mampu memilih 

dan menggunakan model pembelajaran  yang sesuai agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

 

Keterampilan berbicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengarahkan 

setiap siswa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan 

baik dan benar di hadapan publik. Kesalahan dalam pembelajaran dapat 

menyebabkan siswa tidak berani untuk tampil di depan kelas/publik. Mereka 

dihinggapi perasaan tidak percaya diri, takut, dan tegang.  

 

Berdasarkan  temuan di lapangan/di kelas peneliti menemukan kelemahan tingkat 

penguasaan kemampuan berbicara. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran siswa 

lebih sering memilih diam ketika diberi kesempatan untuk bertanya, tidak 

bersedia mengemukakan pendapat (usul, saran atau tanggapan) secara lisan atau 

untuk menjawab pertanyaan. Kebanyakan dari mereka lebih memilih diam 

daripada berbicara karena berbagai alasan, misalnya takut salah, malu 

ditertawakan oleh teman atau memang tidak ada keberanian untuk 

mengungkapkan walau sebenarnya siswa mengetahui.  
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Melihat fenomena di atas tentunya guru  perlu mengupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang tidak monoton, variatif, menarik, menyenangkan, dan dapat 

merangsang/memotivasi siswa untuk berani berbicara.  

 

Berdasarkan hal-hal di atas peneliti berasumsi bahwa  kemampuan berbicara 

siswa perlu ditingkatkan/dikembangkan.  Pengamatan di lapangan juga 

menunjukkan perkembangan kemampuan berbicara di kalangan siswa masih 

sangat memprihatinkan. Hal ini ternyata juga dialami oleh sebagian besar siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Abung Surakarta yang menjadi objek penelitian ini. 

 

SMP Negeri 1 Abung Surakarta adalah satu-satunya SMP negeri  di Kecamatan 

Abung Surakarta. SMP Negeri 1 Abung Surakarta mempunyai beberapa kelas 

yaitu kelas VII, VIII, dan IX. Masing-masing kelas  terdiri atas empat kelas, yaitu 

kelas VII terdiri dari empat kelas, yaitu kelas VII A sampai VII D, kelas VIII 

terdiri dari empat kelas, yaitu kelas VIII A sampai VIII D, dan kelas IX terdiri 

dari empat kelas juga, yaitu kelas IX A sampai IX D. 

 

Hasil wawancara dengan siswa yang mendapat nilai tertinggi, mereka merasa 

senang dengan pembelajaran bercerita, walaupun mereka masih merasa kesulitan 

mengeluarkan gagasan yang muncul ketika harus bercerita di depan kelas. Hasil 

wawancara dengan siswa yang mendapat nilai terendah yaitu nilai 54, mereka 

merasa tidak senang dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terutama 

aspek berbicara. Hal ini disebabkan metode dan media yang digunakan guru 

kurang bervariasi sehingga siswa merasa bosan. 
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Proses belajar-mengajar kemampuan berbicara khususnya pada kompetensi dasar 

bercerita ternyata kurang berhasil. Hal ini  diketahui oleh peneliti setelah melihat 

daftar nilai siswa pada tahun 2014 semester ganjil, diketahui bahwa nilai tertinggi 

yang  mencapai KKM 73  diperoleh 4 siswa, nilai 70 diperoleh 5 siswa, nilai ≤ 65 

diperoleh 16 siswa. Mengacu pada hal di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa dalam aspek berbicara di kelas VII A masih lemah dan belum 

mencapai kriteria ketuntasan  minimal  (KKM 73).  

 

Setelah dilakukan wawancara  lebih lanjut dengan guru pengampu mata pelajaran 

bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Abung Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 

semester 1, menunjukkan bahwa dalam keterampilan proses pada pembelajaran 

berbicara khususnya kompetensi bercerita, selama ini siswa cenderung: (1)  

kurang berani bercerita di depan umum; (2)  merasa takut, malu-malu, dan kurang 

percaya diri bila ditunjuk untuk bercerita di depan kelas; (3)  saat bercerita 

menggunakan kata-kata yang kurang menarik; (4)  tidak menguasai bahan cerita. 

 

Selain permasalahan di atas guru juga sering membatasi topik pembicaraan dan 

model pembelajaran yang diterapkan guru dalam pembelajaran keterampilan 

bercerita kurang efektif.  Dari beberapa temuan permasalahan di atas, peneliti 

menentukan fokus permasalahan pada masalah pertama dan kedua. Berikut uraian 

dari kedua permasalahan tersebut. 

 

Pertama, siswa kurang berani berbicara di depan umum. Hal ini karena siswa 

menganggap bahwa berbicara khususnya bercerita di depan umum merupakan hal 
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yang menakutkan, sehingga siswa enggan tampil di depan umum. Oleh karena itu, 

guru harus memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan pengetahuan 

dan teknik bercerita  agar siswa lebih berani tampil bercerita di depan umum. 

 

Kedua, siswa merasa takut, malu-malu dan kurang percaya diri bila ditunjuk 

untuk berbicara/bercerita di depan kelas. Masalah ini terjadi karena siswa kurang 

memiliki motivasi bercerita. Saat guru menunjuk siswa untuk bercerita di depan 

teman-temannya mereka merasa enggan, sehingga guru harus menunggu sampai 

dia mau maju. Oleh karena itu, guru harus memotivasi dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk  berbicara/bercerita, baik di kelas maupun di rumah. Selain 

itu, dalam pembelajaran di kelas guru harus bisa memilih model pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam bercerita 

 

Peneliti menentukan fokus permasalahan  di atas karena kedua permasalahan 

tersebut paling sering dialami dan dihadapi para siswa SMP khususnya siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Abung Surakarta. Untuk itu, peneliti bermaksud  

melakukan perbaikan dalam pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw pada siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Abung Surakarta. 

 

Model pembelajaran kooperatif Jigsaw diharapkan dapat meningkatkan motivasi, 

kinerja siswa, dan meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara. Melalui 

model pembelajaran Jigsaw  guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 
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pelajaran lebih bermakna. Selain itu,  siswa bekerja sama dengan sesama sehingga 

siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengelola 

informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi.  

 

Pemilihan model pembelajaran kooperatif Jigsaw  juga termotivasi oleh penelitian 

sebelumnya yaitu Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Melalui Model 

Pembelajaran Jigsaw pada Siswa Kelas VII SMPN 1 Ambarawa Pringsewu dan 

Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif bagi Mahasiswa Prodi PGSD Universitas PGRI 

Yogyakarta. Published on Program Pascasarjana (http://pd.pps.uny.ac.id). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Bagaimanakah perencanaan  pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta Lampung Utara tahun pelajaran 2015/2016? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta Lampung Utara tahun pelajaran 2015/2016? 

3) Bagaimanakah penilaian pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta Lampung Utara tahun pelajaran 2015/2016? 

http://pd.pps.uny.ac.id/
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4) Bagaimanakah  peningkatan  kemampuan   berbicara melalui model 

pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMPN 1 Abung Surakarta 

Lampung Utara tahun 2015/2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan dan meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran 

(RPP) kemampuan berbicara melalui model pembelajaran Jigsaw pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung Surakarta Lampung Utara tahun 

pelajaran 2015/2016. 

2) Mendeskripsikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran 

kemampuan berbicara melalui model pembelajaran Jigsaw pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Abung Surakarta Lampung Utara tahun 

pelajaran 2015/2016. 

3) Mendeskripsikan dan meningkatkan  kualitas penilaian pembelajaran 

kemampuan berbicara melalui model pembelajaran Jigsaw pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Abung Surakarta Lampung Utara tahun 

pelajaran 2015/2016. 

4) Meningkatkan proses dan hasil belajar kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMPN 1 Abung 

Surakarta Lampung Utara tahun pelajaran 2015/2016. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Secara umum  hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan 

perkembangan pendidikan.  

1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai alternatif model  

pembelajaran kemampuan berbicara.  

2. Bagi siswa diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, menarik, dan memberi motivasi kepada siswa bahwa 

berbicara khususnya bercerita bukanlah hal yang menakutkan. 

3. Bagi perkembangan dunia pendidikan diharapkan dapat menambah 

perbendaharaan model pembelajaran berbicara khususnya kompetensi 

dasar bercerita. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Konsep Dasar Kemampuan Berbicara 

Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seluruh  peserta didik di sekolah 

meliputi empat aspek dasar, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak 

(listening skill), membaca (reading skill), berbicara (speaking skill), dan menulis 

(writing skill) Tarigan (2008: 1). 

 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata- kata 

untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan (Tarigan, 2008: 15). Berbicara dalam KBBI (2013: 148) disamakan 

dengan berkata, bercakap, dan berbahasa.  Berbicara merupakan kegiatan 

komunikasi lisan yang melibatkan dua orang atau lebih.  

 

Arsyad dan Mukti U.S. (1993: 23) menyatakan bahwa kemampuan berbicara 

adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, 

menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas,  dapat disimpulkan bahwa  berbicara 

merupakan  kegiatan  berkomunikasi antara pembicara dan pendengar yang 

memerlukan  saling pengertian antara pembicara dan pendengar untuk 

mengekspresikan, menyampaikan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. 
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Dengan demikian, semakin sering berlatih atau belajar siswa  akan semakin 

mampu dan  terampil berbicara. Semakin siswa diberikan kesempatan belajar dan 

berlatih berbicara akan semakin berkembang dan terampil kemampuan 

berbahasanya.  Demikian pula peran guru dalam proses pembelajaran dengan 

memilih pendekatan, metode, dan teknik yang tepat dalam pembelajaran sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran keterampilan berbahasa pada aspek 

berbicara siswa, khususnya yang peneliti lakukan dengan mengaktifkan 

keterlibatan siswa dalam berkomunikasi. 

 

Berikut ini adalah beberapa konsep dasar berbicara yang dikemukakan oleh 

Tarigan (2004: 97). 

1) Berbicara adalah proses individu berkomunikasi 

Berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan 

lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, berbicara 

digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadapttasi, 

mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. 

2) Berbicara sebagai sarana memperluas cakrawala 

Berbicara paling sedikit dapat digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk 

mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi. Kedua, berbicara juga 

digunakan untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala 

pengalaman. 

3) Berbicara adalah tingkah laku 

Berbicara adalah ekspresi bicara. Melalui berbicara, pembicara sebenarnya 

menyatakan gambaran dirinya. Berbicara juga simbolisasi kepribadian si 
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pembicara. Berbicara merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan 

tujuan pembicara kepada kejadian sekelilingnya, kepada pendengarnya 

atau kepada objek tertentu. 

4) Berbicara adalah pancaran pribadi 

Gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasikan dengan berbagai cara. 

Kita dapat menduganya melalui gerak-geriknya, tingkah lakunya, 

kecenderungannya, kesukaannya, dan cara bicaranya. Berbicara pada 

hakikatnya melukiskan apa yang ada di hati, misalnya pikiran, perasaan, 

keinginan, dan idenya. 

5) Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman 

Berbicara adalah ekspresi diri. Bila diri si pembicara terisi oleh 

pengetahuan dan pengalaman yang kaya maka dengan mudah si pembicara 

menguraikan pengetahuan dan pengalamannya itu. Bila si pembicara 

miskin pengetahuan dan pengalaman, maka si pembicara akan mengalami 

kesukaran dalam berbicara. 

 

2.2 Pembelajaran Kemampuan Berbicara 

Pembelajaran bahasa dalam kondisi kelas sekarang ini telah menjadi sebuah tema 

penelitian yang berkembang pesat. Hatch (1978) dalam Ghazali (2013: 258) 

berpendapat kemampuan berbahasa adalah sesuatu yang tumbuh karena 

pengalaman sehingga orang bisa belajar bagaimana berinteraksi secara verbal 

dengan cara ikut serta secara langsung. Setelah mengalami sendiri interaksi-

interaksi ini maka kemampuan dalam bentuk-bentuk sintaksis akan berkembang 

dengan sendirinya. 
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Van Lier (1982) dalam Ghazali (2013: 260) mengidentifikasi empat jenis situasi 

interaksional dalam kelas. Tiap-tiap jenis situasi interaksional ini mencerminkan 

tingkatan-tingkatan yang berbeda dari kegiatan yang dikendalikan guru dan siswa. 

Sebagai contoh, siswa dapat melakukan percakapan bebas secara berpasangan di 

mana cara interaksi dan tingkat akurasi dari kata-kata mereka tidak dipantau oleh 

guru. Dalam situasi lain guru juga bisa memberikan sebuah topik kepada sebuah 

kelompok siswa dan kemudian siswa membaca sebuah teks, ikut serta dalam 

permainan peran, dan melakukan pemecahan masalah. Guru bisa memimpin seisi 

kelas dalam mengerjakan sebuah topik di mana guru mengendalikan dan 

mengelola jalannya percakapan misalnya percakapan yang mendiskusikan sebuah 

teks, percakapan dalam permainan peran yang terstruktur atau latihan komunikasi 

untuk melatih tatabahasa atau kosakata tertentu. 

Chamot dan Kupper (1989) dalam Ghazali (2013: 261) berpendapat bahwa ada 

tiga jenis strategi pembelajaran yang digunakan oleh pembelajar dalam 

memproduksi wicara. 

1) Strategi meta-kognitif atau strategi regulasi terhadap diri sendiri, yaitu 

pembelajar berpikir tentang proses belajar, membuat perencanaan dalam 

belajar, memantau tugas-tugas pembelajaran yang dilakukannya dan 

mengevaluasi sejauh mana dirinya telah mengalami kemajuan. 

2) Strategi kognitif, yaitu teknik-teknik untuk berinteraksi dengan materi 

pembelajaran, memanipulasi materi pembelajaran secara mental atau 

secara fisik atau menerapkan teknik-teknik tertentu di dalam melakukan 

pembelajaran. 
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3) Strategi sosial dan afektif, yaitu ketika pembelajar berinteraksi dengan 

orang lain untuk membantu dia belajar atau ketika pembelajar 

menggunakan kendali yang efektif untuk membantu dalam melakukan 

tugas pembelajaran. 

 

Situasi-situasi berbicara yang dijabarkan di bawah ini menggambarkan beberapa 

strategi pembelajaran berbicara yang dapat dilaksanakan guru di kelas. 

a. Presentasi lisan oleh siswa di depan kelas 

b. Situasi permainan peran 

c. Komunikasi dalam situasi sosial 

d. Dialog terarah 

e. Mengajukan pertanyaan 

f. Mengungkapkan pendapat, komentar dan perasaan 

g. Membuat laporan secara lisan 

 

Nurgiyantoro (2001: 278) mengemukakan ada beberapa bentuk tugas kegiatan 

berbicara yang dapat dilatih untuk meningkatkan dan mengembangkan 

keterampilan berbicara pada siswa, yaitu (1) bercerita berdasarkan gambar, (2) 

wawancara, (3) bercakap-cakap, (4) berpidato, dan (5) berdiskusi. 

 

Berbicara adalah suatu kegiatan komunikasi antara dua orang atau lebih 

menggunakan bahasa lisan. Menurut Maidar dan Mukti (1993: 18) dalam 

berbicara ada beberapa faktor yang menunjang keefektifan berbicara.   
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1. Faktor kebahasaan  meliput hal-hal berikut.  

a) Ketepatan ucapan, pengucapan bunyi-bunyian harus tepat, begitu juga dengan 

penempatan tekanan, durasi, dan nada yang sesuai.  

b) Pemilihan kata atau diksi, harus jelas, tepat dan bervariasi sehingga dapat 

memancing kepahaman dari pendengar.  

c) Ketepatan sasaran pembicaraan, pemakaian kalimat atau keefektifan kalimat 

memudahkan pendengar untuk menangkap isi pembicaraan.  

2. Faktor nonkebahasaan  meliputi hal-hal berikut. 

 a) Sikap yang tidak kaku, merupakan sikap tenang dan wajar akan memberikan 

kesan yang menarik. Sikap ini cenderung ditentukan oleh situasi, tempat, dan 

penguasaan materi.  

b) Kesediaan menghargai pendapat. 

c) Pandangan ke pendengar, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara dan 

diusahakan supaya pendengar merasa terlibat dan diperhatikan.  

d) Gerak-gerik atau mimik tepat.  

e) Kenyaringan suara.  

f) Kelancaran berbicara.  

g) Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran. 

 

Selain hal-hal di atas, faktor yang juga turut menentukan keberhasilan 

pembelajaran kemampuan berbicara adalah persiapan guru dalam mengajar, yakni 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada hakikatnya 

penyusunan RPP bertujuan merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Rancangan tersebut seharusnya kaya akan inovasi sesuai 



16 
 

dengan spesifikasi materi ajar dan lingkungan belajar siswa (sumber daya alam 

dan budaya lokal, kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi).  RPP hendaknya menjadi komponen utama untuk sebagai acuan 

kegiatan pembelajaran. Secara umum, ciri-ciri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang baik adalah sebagai berikut. 

a) Memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh 

guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. 

b) Langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. Langkah-langkah pembelajaran disusun 

serinci mungkin, sehingga apabila RPP digunakan oleh guru lain 

(misalnya, ketiga guru mata pelajaran tidak hadir), mudah dipahami dan 

tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Komponen-komponen yang sebaiknya tercantum dalam RPP adalah berikut ini. 

1. Kompetensi atau kemampuan yang akan dicapai 

RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar (KD). Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), dan indikator dikutip dari silabus yang disusun dan 

telah diberlakukan dalam suatu satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK). Perlu menjadi perhatian bahwa standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator adalah suatu alur pikir yang saling terkait tidak 

dapat dipisahkan.Indikator adalah perilaku (bukti terukur) yang dapat 

memberikan gambaran bahwa siswa telah mencapai kompetensi dasar. 

Kompetensi Dasar adalah sejumlah kompetensi yang memberikan gambaran 

bahwa siswa telah mencapai standar kompetensi. 



17 
 

2. Indikator-indikator yang dapat menunjukkan hasil belajar dalam bentuk 

perilaku yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar. 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Rumusannya menggunakan 

kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator juga 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian dan hendaknya 

disusun dengan kalimat operasional (dapat diukur) berisi komponen ABCD 

(Audience = Siswa, Behavior = Perilaku, Competency = Kompetensi dan 

Degree = peringkat/ukuran). 

3. Tujuan pembelajaran yang merupakan bentuk perilaku terukur dari setiap 

indikator. 

Tuliskan output (hasil langsung) dari satu paket pengalaman belajar yang 

dikemas oleh guru, karena itu penetapan tujuan pembelajaran dapat mengacu 

pada pengalaman belajar siswa. 

Misalnya, pengalaman belajar mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui 

kegiatan bercerita. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat bercerita 

dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat 

Bila pembelajaran dilakukan lebih dari 1 (satu) pertemuan, ada baiknya tujuan 

pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga target-

target produk tiap pembelajaran jelas kelihatan. 

4. Materi dan uraian materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa agar  

dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
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Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan indikator.  

Materi dikutip dari materi pokok yang ada dalam silabus. Materi pokok 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa uraian materi. Untuk 

memudahkan penetapan uraian materi dapat diacu dari indikator. 

Contoh: 

Indikator: siswa dapat  bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, 

intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. 

Materi pembelajaran: Penyampaian cerita, teknik bercerita yang baik, dongeng 

bertema anak yang durhaka kepada orang tua. 

5. Metode-metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula 

diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada 

karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilih. Untuk  itu, pada bagian ini 

dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode-metode yang 

diintegrasikan dalam satu pengalaman belajar siswa. Pendekatan pembelajaran 

yang digunakan misalnya, pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran 

langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. 

Metode-metode yang digunakan misalnya, diskusi, inquiri, STAD, jigsaw, 

TGT, tanya jawab, dan seterusnya. 

6. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang merupakan penerapan 

metode-metode yang dipilih dalam satu kemasan pengalaman belajar. 

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah 

kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat 
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unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh 

rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang 

dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, 

kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak 

harus ada dalam setiap pertemuan. 

7. Sumber dan media belajar yang terkait dengan aktivitas pengalaman 

belajar siswa. 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus 

yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup 

sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber (tenaga ahli, seperti 

bidang, lurah, polisi, dsb), alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara 

lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku 

referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, 

dan halaman yang diacu. 

8. Penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen 

yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan 

dalam bentuk matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan 

teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek 

harus disertai rubrik penilaian. (http://skp.unair.ac.id/repository/ 

GuruIndonesia/ PanduanMenyusun RPP_Arifin, S.Pd.) 

 

 

http://skp.unair.ac.id/repository/%20GuruIndonesia/
http://skp.unair.ac.id/repository/%20GuruIndonesia/
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2.3 Penilaian Kemampuan Berbicara 

Setiap kegiatan belajar perlu diadakan penilaian, setelah proses belajar mengajar 

itu dilaksanakan. Penilaian ini dapat diperoleh melalui tes. Tes merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana siswa 

mampu mengikuti proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Cara yang 

dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu berbicara adalah 

tes kemampuan berbicara. Pada prinsipnya ujian kemampuan berbicara 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara yang difokuskan pada 

praktik berbicara.  

Pengajaran kemampuan berbicara merupakan salah satu kegiatan di dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang memerlukan penilaian tersendiri. 

Penilaian kemampuan berbicara ditentukan oleh 2 hal, yaitu faktor kebahasaan 

dan faktor nonkebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian  faktor 

kebahasaan meliputi (1) ucapan, (2) tata bahasa, (3) kosa kata, sedangkan 

penilaian  faktor nonkebahasaan meliputi  (1) ketenangan, (2) volume suara, (3) 

kelancaran, (4) pemahaman. 

 

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya penilaian 

kemampuan berbicara mencakup  tiga aspek, yaitu  bahasa yang dilisankan, isi 

pembicaraan, teknik dan penampilan.Kemudian dalam melaksanakan penilaian 

berkaitan dengan kemampuan berbicara sebaiknya dilakukan dengan penilaian 

performa/unjuk kerja. Dengan demikian, guru harus menyiapkan check list berisi 

kriteria penilaian sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran riil 

kemampuan siswa. 
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Adapun teknik yang digunakan dalam evaluasi, penyusunan, dan pelaksanaan tes 

hasil berbicara  merupakan tes berbahasa untuk mengukur kemampuan testi dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan. Tes yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan berbicara  adalah sebagai berikut.   

1. Tes berbicara berdasarkan gambar.  

Bentuk tes ini disajikan dengan memberikan rangsangan berupa perangkat 

gambar yang merupakan satu rangakaian cerita, dan testi diminta untuk 

menjawab pertanyaan sehubungan dengan rangkaian gambar atau 

menceritakan rangkaian gambar. 

2. Wawancara 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan testi menggunakan bahasa 

dalam berkomunikasi. Tes ini  digunakan apabila testi memiliki 

kemampuan berbahasa yang cukup memadai. 

3. Bercerita 

Kemampuan berbicara yang berbentuk bercerita dapat dilakukan dengan 

cara meminta testi untuk mengungkapkan sesuatu (pengalamannya atau 

topik tertentu). Bahan cerita disesuaikan dengan keadaan siswa.  Sasaran 

utama dalam evaluasi ini adalah unsur linguistik, meliputi  ketepatan, 

kelancaran, dan kejelasan, cara bercerita dan isi cerita. 

4. Diskusi 

Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan testi menyampaikan 

pendapat, mempertahankan pendapat, serta menanggapi ide atau pikiran 

yang disampaikan oleh peserta diskusi yang lain secara kritis. Aspek yang 
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dinilai adalah ketepatan penggunaan bahasa meliputi  kosa kata, struktur 

kata, dan sebagainya. 

5. Ujaran Terstruktur  

Tes jenis ini dapat dilakukan dengan cara membaca kutipan, mengubah 

kalimat, dan membuat kalimat. Tujuannya untuk menguji kemampuan testi 

dalam menggunakan bahasa lisan. 

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, penulis menentukan indikator 

penilaian kemampuan berbicara pada kompetensi dasar bercerita pada aspek-

aspek berikut. 

1) Kesesuaian Isi 

 Aspek kesesuaian isi/urutan cerita berkaitan dengan isi cerita apakah 

sesuai, apakah cerita siswa dapat dipahami, apakah alur cerita terkonsep 

sesuai dengan bagian-bagian yang seharusnya ada pada tiap bagaian yang 

menarik.  Dalam aspek ini kriteria yang digunakan adalah skor 4 untuk siswa 

yang mampu menguasai cerita dengan baik (isi cerita sesuai, mudah 

dipahami, alur terkonsep dengan jelas). Skor 3 untuk siswa yang mampu 

menguasai cerita dengan cukup baik (isi cerita sesuai, mudah dipahami, alur 

terkonsep dengan cukup jelas). Skor 2 untuk siswa yang mampu menguasai 

cerita dengan kurang baik (isi cerita kurang sesuai, mudah dipahami, alur 

terkonsep). Skor 1 untuk siswa yang tidak mampu menguasai cerita (isi cerita 

tidak sesuai, sulit dipahami, alur tidak terkonsep dengan sangat jelas) 

2) Kesesuaian Visualisasi (Kelancaran) 

Aspek kesesuaian visualisasi (kelancaran) bercerita bercerita terkait 

dengan tersendat-sendat atau tidak ketika bercerita, apakah ada hambatan 
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dalam bercerita, misalnya berhenti bercerita dengan mengucapkan bunyi 

“e”, apakah jeda cerita sesuai dengan isi cerita. 

3) Pelafalan 

Aspek pelafalan terkait dengan ketepatan pelafalan fonem dan huruf-huruf 

pada saat siswa bercerita. Bunyi-bunyi bahasa diucapkan dengan cukup 

jelas sesuai kaidah bahasa Indonesia.  Apabila suara siswa yang bercerita di 

depan kelas cukup jelas terdengar sampai belakang berarti pelafalannya 

baik.  

4)  Jeda dan Intonasi 

Jeda dan intonasi berkaitan dengan pengaturan jeda (pemberhentian 

sejenak), tinggi rendahnya suara, keras lemahnya suara, dan cepat 

lambatnya suara siswa pada saat bercerita 

5) Gerak (gestur) dan Mimik 

Aspek gerak (gestur) dan mimik (ekspresi) terkait dengan sikap siswa 

dalam bercerita yang ekspresif dan menunjukkan gesturnya yang tepat dan 

terkait dengan tingkah laku siswa apakah wajar, perasaannya tenang atau 

tidak grogi dalam bercerita.Ekspresi dan gestur siswa dinilai baik jika 

pada saat siswa bercerita mereka mampu mengekspresikan sedih, marah, 

khawatir, dll. 

 

2.4 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Teori belajar menitikberatkan  perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel 

yang menentukan  hasil belajar. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada 

bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar.  
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Dengan kata lain,  teori pembelajaran berhubungan dengan upaya mengontrol 

variabel-variabel yang dispesifikasi dalam teori belajar agar dapat memudahkan 

belajar (Siregar, 2011: 24). 

 

Terdapat  beberapa teori belajar dan pembelajaran yang melandasi terciptanya 

model-model pembelajaran. Di antara teori tersebut adalah teori belajar 

Behavioristik, Kognitivistik, Humanistik, dan Konstruktivistik.  

 

Teori belajar behavioristik memandang bahwa proses perubahan tingkah laku siswa 

sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar 

kognitivistik menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori 

kognitivistik belajar tidak sekadar melibatkan stimulus dan respon. Lebih dari itu 

belajar adalah melibatkan proses berpikir yang kompleks. Ilmu pengetahuan 

dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan 

dengan lingkungan.  

Teori belajar humanistik memandang proses belajar harus berhulu dan bermuara 

pada manusia. Teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya 

yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang bisa diamati dalam dunia 

keseharian. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses 

pembentukan (konstruksi) pengetahuan si pebelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di 

dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu 

saja dari otak seorang guru kepada orang lain (siswa).  

 

Piaget  dalam Siregar (2011: 39) mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan 
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ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan 

berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya 

pemahaman yang baru.  

 

Untuk lebih memahami tentang teori belajar konstruktivistik marilah kita pahami 

ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik yang dikemukakan oleh Driver dan Oldham 

di bawah ini. 

a. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 

mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. 

b. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, 

membuat poster, dan lain-lain. 

c. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan orang lain, membangun ide baru, 

dan mengevaluasi ide baru. 

d. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang 

telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 

e. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu 

direvisi dengan menambahkan atau mengubah (Siregar, 2011: 39). 

Mengacu pada ciri-ciri di atas, penulis berpendapat bahwa model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan berdasarkan pada teori belajar konstruktivistik.  Dengan 

demikian, peranan guru pada pendekatan konstruktivistik lebih sebagai mediator dan 

fasilitator bagi siswa, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 

a. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung 

jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama seorang guru. 

b. Menyediakan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan 
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membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Guru perlu 

menyemangati siswa dan menyediakan konflik. 

c. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa 

berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan pengetahuan 

siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. 

 

2.5 Hakikat Belajar 

 
Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap, tingkah laku, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan serta perubahan 

aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar (Trianto, 2009: 9). 

 

Pendapat di atas sejalan dengan definisi belajar yang dikemukakan oleh Slavin 

dalam Trianto (2009: 16) yang mendefinisikan belajar sebagai berikut. 

“Learning is usually defined as change in an individual caused by experience. 

Changes by development (such as growing taller are not instances of learning. 

Neither are characteristics of individuals that are present at birth (such as 

reflecksand respons to hunger or pain). However, humans do so much learning 

from the day of their birth (and some say earlier) that learning and development 

are inseparably linked” 

 

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai perubahan individu yang terjadi 

melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya 

atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan 

bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir. Dengan demikian inti dari belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku karena adanya suatu proses pengalaman. 
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Belajar juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Belajar dapat membantu manusia menyesuaikan 

diri (adaptasi) dengan lingkungannya. Dengan adanya proses belajar inilah 

manusia bertahan hidup (survived).  

 

Singer (1968) mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif 

tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai dalam situasi 

tertentu. Gagne (1977) pernah mengemukakan perspektifnya tentang belajar 

secara sederhana. “Learning is relatively permanent change in behavior that 

result from past experience or purposeful instruction”. (lihat Siregar, 2014: 4)  

 

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan 

dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 

bertujuan/direncanakan (Siregar, 2014: 4). 

 

Dalam buku Educational Psychology, H.C.Witherington dalam Aunurrahman, 

(2013: 35) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. 

 

James O.Whittaker  dalam Aunurrahman (2013: 35) mengemukakan belajar 

adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat, di atas dapat disimpulkan bahwa ciri umum 

kegiatan belajar adalah sebagai berikut.  

Pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari 

atau disengaja atau direncanakan dalam bentuk aktivitas tertentu. Aktivitas ini 

menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, 

baik pada aspek-aspek jasmaniah maupun aspek mental yang memungkinkan 

terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

suatu kegiatan belajar dikatakan semakin baik, bilamana intensitas keaktifan 

jasmaniah maupun mental seseorang semakin tinggi. 

 

Kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan 

dalam hal ini dapat berupa manusia atau objek-objek lain yang memungkinkan 

individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik 

pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau 

ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali. Adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya ini mendorong seseorang untuk lebih 

intensif meningkatkan keaktifan jasmaniah maupun mentalnya guna lebih 

mendalami sesuatu yang menjadi perhatian. 

 

Ketiga, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Walaupun tidak semua 

perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas belajar 

umumnya disertai perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku pada 
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kebanyakan hal merupakan suatu perubahan yang dapat diamati (observable). 

Perubahan-perubahan yang dapat diamati  berkenaan dengan perubahan aspek-

aspek motorik. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar juga dapat 

menyentuh perubahan pada aspek afektif, termasuk perubahan aspek emosional. 

Perubahan pada aspek ini umumnya tidak mudah dilihat dalam waktu yang 

singkat,  tetapi seringkali dalam rentang waktu yang relatif lama.  

 

2.6 Model Pembelajaran 

Salah satu inovasi dalam pembelajaran adalah ditemukan dan diterapkannya 

model pembelajaran. Model pembelajaran dirancang untuk membantu peserta 

didik memahami teori/konsep pengetahuan melalui pengalaman belajar praktik-

empirik. Oleh karena itu, hasil akhir dari penerapan model pembelajaran adalah 

penilaian (assessment) yang bersifat komprehensif, baik dari segi proses maupun 

produk pada semua aspek pembelajaran yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Istilah model pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas dari strategi, metode, 

atau prosedur. Model  pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah: 

(1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya; 

(2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

(3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dan berhasil; dan 
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(4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai 

(Kasdi dan Nur dalam Trianto, 2009: 23). 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Joyce dalam Trianto (2009: 22) mengungkapkan 

bahwa model pembelajaran adalah perencanaan suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam desain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

Joyce & Weil (1980: 1) juga berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. (lihat Rusman, 2014: 133) 

 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Brady (1985: 7) dalam Aunurrahaman (2013: 

146) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai 

blueprint  yang dapat digunakan guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan 

pembelajaran. Untuk lebih  memahami model pembelajaran, selanjutnya Brady 

mengemukakan empat premis tentang model pembelajaran sebagai berikut. 

1) Model memberikan arah untuk persiapan dan implementasi kegiatan 

pembelajaran karena model pembelajaran lebih bermuatan praktis 

implementatif daripada bermuatan teori. 
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2) Meskipun terdapat beberapa model pembelajaran yang berbeda,  antara 

model-model tersebut memiliki keterkaitan di dalam proses 

implementasinya. Oleh sebab itu, guru harus menginterpretasikannya ke 

dalam perilaku mengajar guna mewujudkan pembelajaran yang bermakna. 

3) Tidak ada satupun model pembelajaran yang memiliki kedudukan lebih 

penting dan lebih baik dari yang lain. 

4) Pengetahuan guru tentang model pembelajaran memiliki arti penting di 

dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Keunggulan 

model pembelajaran dapat dihasilkan bilamana guru mampu 

mengadaptasikan atau mengkombinasikan beberapa model sehingga 

menjadi lebih serasi dalam mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik. 

 

2.7 Konsep Dasar Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran 

dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. 

 

Pada dasarnya, setiap guru menginginkan agar materi pelajaran yang disampaikan 

kepada anak didiknya dapat dipahami dan dipelajari secara tuntas.  

Sementara setiap guru juga menyadari bahwa untuk dapat memenuhi harapan 

tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dianggap mudah karena setiap siswa 

memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi minat, potensi, kecerdasan, dan 
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usaha siswa itu sendiri. Dari keberagaman pribadi yang dimiliki oleh siswa 

tersebut, guru hendaknya mampu memberikan pelayanan yang sama sehingga 

siswa yang menjadi tanggung jawabnya di kelas itu merasa mendapat perhatian 

yang sama. 

  

Pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong 

tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. 

 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju, 

dikembangkan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang 

lebih bermakna bagi siswa. Model pembelajaran ini dikenal dengan model 

pembelajaran kooperatif. Berikut definisi model pembelajaran kooperatif menurut 

beberapa ahli. 

Model pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori belajar konstruktivisme. 

Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Sisa secara 

rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-

masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial penggunaan kelompok sejawat 

menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif (Trianto, 2009: 56). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokkan/tim kecil yaitu antara empat sampai dengan enam orang 

yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras atau 

suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. 

Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (award), jika kelompok mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan (Sanjaya, 2011: 301). 
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Model pembelajaran kooperatif dapat dijadikan  pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran kooperatif yang sesuai dan efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajarannya. Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif 

terutama memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa 

bekarja (lihat Slavin, 1993).  

 

Dari perspektif motivasional yang dikemukakan Slavin, struktur tujuan 

pembelajaran kooperatif menciptakan sebuah situasi di mana satu-satunya cara 

anggota kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok 

mereka bisa sukses. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan personal mereka, 

anggota kelompok harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apa pun 

guna membuat kelompok mereka berhasil, dan yang lebih penting lagi mendorong 

satu kelompokknya untuk melakukan usaha maksimal (Slavin, 2005: 34). 

Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai dengan enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

 

Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal bersama dalam kelompoknya 

dalam beberapa kali pertemuan. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di kelompoknya. Agar terlaksana 

dengan baik siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang 

direncanakan untuk diajarkan. Selama bekerja dalam kelompok tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang diajarkan guru dan saling 
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membantu di antara teman sekelompok untuk mencapai ketuntasan materi. Belajar 

belum selesai jika masih ada anggota kelompok yang belum menguasai materi 

pelajaran. 

 

Pada hakikatnya cooperatif learning sama dengan kerja kelompok. Oleh 

karena itu, banyak guru yang menyatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam 

cooperatif  learning karena mereka telah biasa melakukan pembelajaran 

kooperatif dalam bentuk belajar kelompok walaupun tidak semua belajar 

kelompok disebut dalam cooperatif  learning. Pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan melalui shering proses antara peserta didik sehingga dapat 

mewujudkan pemahaman bersama antara peserta didik itu sendiri. 

 

Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif yang sering diterapkan para 

guru di kelas. Model pembelajaran tersebut adalah Student Team Achievement 

Division (STAD), Team Game Turnament (TGT), Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC),dan Jigsaw. Model pembelajaran tersebut 

diprediksi dapat memotivasi siswa, melibatkan penghargaan tim, tanggung jawab 

individual, dan kesempatan sukses yang sama tetapi dengan cara yang berbeda.  

 

2.8 Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson dan 

teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan 

teman-teman di Universitas John Hopkins (Arends, 2001 dalam Slavin, 2005: 34). 
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Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et. al. sebagai metode 

cooperative learning. Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, 

menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Dalam teknik ini, guru 

memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu 

siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong 

dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada 

anggota lain dalam kelompoknya 

Dari sisi etimologi Jigsaw berasal dari bahasa Inggris yaitu gergaji ukir dan ada 

juga yang menyebutnya dengan istilah fuzzle, yaitu sebuah teka teki yang 

menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini juga 

mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji ( jigsaw), yaitu siswa melakukan 

sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Model pembelajaran kooperatif  Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif 

yang menitikberatkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok 

kecil. Hal ini seperti yang diungkapkan Lie ( 1993: 73), bahwa pembelajaran 

kooperatif model Jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara 

siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam 

orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan 
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bertanggung jawab secara mandiri. Dalam model pembelajaran Jigsaw ini, siswa 

memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola 

informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, 

anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan 

ketuntasan bagian materi yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada 

kelompoknya (Rusman, 2008: 203). 

 

2.8.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Menurut Rusman (2008: 205) pembelajaran model Jigsaw ini dikenal juga 

dengan kooperatif para ahli karena anggota setiap kelompok dihadapkan pada 

permasalahan yang berbeda. Namun, permasalahan yang dihadapi setiap 

kelompok sama, kita sebut sebagai tim ahli yang bertugas membahas 

permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, hasil pembahasan itu dibawa ke 

kelompok asal dan disampaikan kepada anggota kelompoknya. 

 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kelompok sebagai berikut. 

1. Melakukan kegiatan mambaca untuk menggali informasi. Siswa memperoleh 

topik-topik permasalahan untuk dibaca sehingga mendapatkan informasi dari 

    permasalahan tersebut. 

2. Diskusi kelompok ahli. Siswa yang telah mendapatkan topik permasalahan 

yang sama bertemu dalam satu kelompok atau  kita sebut dengan kelompok 

ahli untuk membicarakan topik permasalahan tersebut. 

3. Laporan kelompok. Kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan 

   hasil yang didapat dari diskusi tim ahli. 



37 
 

4. Kuis dilakukan mencakup semua topik permasalahan yang dibicarakan tadi. 

5. Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok.  

 

Stepen, Sikes and Snapp (1978 ) yang dikutip Rusman (2008: 220), 

mengemukakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif model Jigsaw sebagai 

berikut. 

1. Siswa dikelompokkan sebanyak satu sampai dengan lima orang siswa. 

2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. 

3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 

4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian subbagian 

     yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan subbab mereka. 

5. Setelah  diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke dalam kelompok asal 

dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka 

kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan saksama. 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

7. Guru memberi evaluasi. 

8. Penutup 
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Bagan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

KELOMPOK

ASAL I

KELOMPOK

ASAL II

KELOMPOK 

ASAL II

KELOMPOK 

ASAL IV

KELOMPOK

AHLI II

KELOMPOK

AHLI III

KELOMPOK

AHLI I

KELOMPOK

AHLI IV

BELAJAR 

MATERI I

BELAJAR

MATERI II

BELAJAR

MATERI III
BELAJAR

MATERI IV

 

Gambar 1.  Bagan Model Pembelajaran Jigsaw Berdasarkan Pendapat   

Stepen, dkk. dalam Rusman (2008: 220) 

 

2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw 

Bila dibandingkan dengan model pembelajaran tradisional, model pembelajaran 

Jigsaw memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 

1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli 

yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. 

2.  Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat 

3.   Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara 

dan berpendapat. 

 

Beberapa hal yang diprediksi  menjadi kelemahan aplikasi model ini di lapangan, 

menurut Roy Killen (1996) adalah : 

1.  Prinsip utama pembelajaran ini adalah „peer teaching‟, pembelajaran oleh 

teman sendiri, ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam 

memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. 
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2.  Apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi akan sulit 

menyampaikan materi pada teman. 

3.   Rekord siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki 

oleh guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-

tipe siswa dalam kelas tersebut. 

4.  Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model 

pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. 

5.  Aplikasi model  ini pada kelas yang lebih besar (lebih dari 40 siswa) sangatlah 

sulit. 

Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Jigsaw 

Kelebihan/keunggulan Kelemahan 

Dapat menambah kepercayaan 

siswa akan kemampuan berpikir 

kritis. 

 

Prinsip utama pembelajaran ini adalah 

“peerteaching” yaitu pembelajaran oleh 

teman sendiri. Ini akan menjadi kendala 

karena persepsi dalam memahami suatu 

konsep yang akan didiskusikan bersama 

dengan siswa lain. Pengawasan guru 

menjadi hal mutlak diperlukan agar jangan 

sampai terjadi salah konsep 

Setiap siswa akan memiliki 

tanggung jawab akan tugasnya. 

 

Dirasa sulit meyakinkan siswa untuk mampu 

berdiskusi menyampaikan materi pada 

teman, pendidik harus mampu memainkan 

perannya dalam memfasilitasi kegiatan 

belajar 

Mengembangkan kemampuan 

siswa mengungkapkan ide atau 

gagasan dalam memecahkan 

masalah tanpa takut membuat 

salah. 

Rekord siswa tentang nilai, kepribadian, 

perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh 

pendidik dan ini biasanya membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mengenali 

tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut 

Dapat meningkatkan 

kemampuan sosial,  

mengembangkan rasa harga diri 

dan hubungan interpersonal 

yang positif, dan  melatih 

komunikasi siswa dengan baik 

Awal pembelajaran ini biasanya sulit 

dikendalikan, biasanya butuh waktu yang 

cukup dan persiapan yang matang sebelum 

model pembelajaran ini bisa berjalan dengan 

baik. 

Waktu pelajaran lebih efisien, 

efektif, siswa tidak merasa bosan  

Aplikasi metode ini pada kelas yang besar  

(lebih dari 40 siswa) sangat sulit. 
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Dalam penerapannya sering dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1.   Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung mengontrol 

jalannya diskusi. 

2.   Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan 

mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga 

ahli. 

3.   Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. 

4.   Pembagian kelompok yang tidak heterogen, dimungkinkan kelompok yang 

anggotanya lemah semua. 

5.   Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara 

kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. 

6.   Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Diskusi dalam kelompok ini untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang 

muncul dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1.    Pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar   

siswa dalam kelas. 

2.    Sebelum tim ahli presentasi, misalnya ahli materi pertama kembali ke 

kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes 

penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. (Model Pembelajaran Jigsaw. 

htm. diunduh Sabtu, 23 Mei 2015 pukul 08.20)  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan ruang lingkup pembelajaran di dalam kelas yang 

dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan cara merencanakan, melaksanakan,  

mengamati, dan  refleksi atau tindak lanjut secara kolaboratif dan partisipatif, 

bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas sehingga kemampuan 

siswa dapat meningkat.  

PTK adalah bentuk kajian yang bersifat reflektif yang diawali dari proses 

perenungan atas dampak tindakan yang selama ini dilakukan oleh guru terkait 

dengan tugas-tugas pembelajaran di kelas, dilakukan oleh pelaku tindakan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya dalam 

melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam 

praktik pembelajaran (Muslich, 2011: 8). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) suatu bentuk studi yang dilakukan untuk 

memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan siswa pada kemampuan dasar yang dianggap guru belum 

berhasil, dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri 

(Muslich, 2011: 8).  
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Hakikat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah terdiri dari tiga kata, yaitu 

penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian diartikan sebagai kegiatan mencermati 

suatu objek dengan menggunakan cara, aturan, dan metodologi tertentu untuk 

menemukan data akurat tentang hal-hal yang dapat meningkatkan mutu objek 

yang diamati. Tindakan merupakan gerakan yang dilakukan secara sengaja dan 

terencana dengan tujuan tertentu. Kelas merupakan tempat yang terdapat 

sekelompok peserta didik yang dalam waktu bersamaaan menerima pelajaran dari 

guru yang sama. 

                                                         Plan 

Reflective 

Action/ 

Observation 

 

       Recived Plan 

Reflective 

Action/ 

Observation 

 

        Recived Plan   

Reflective 

Action/ 

Observation 

 

 

Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins, 1992) 

Gambar 2. Model Penelitian Kelas oleh Hopkins dalam Muslich  (2009: 43) 
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Berdasarkan uraian di atas, langkah pertama dalam penelitian tindakan kelas 

adalah melakukan Planning (perencanaan) tindakan misalnya membuat skenario 

pembelajaran, lembar observasi, aktivitas siswa, aktivitas guru dan lain-lain. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini 

dilakukan pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

berbicara di kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya 

melakukan analisis dan refleksi. Apabila metode yang digunakan masih perlu 

perbaikan maka akan dilakukan rencana selanjutnya, demikian terus  secara 

berulang sampai benar-benar metode yang digunakan berhasil mencapai hasil 

yang maksimal. 

Penelitian tindakan ini bercirikan adanya perubahan secara bertahap. Bila 

pembelajaran berbicara menggunakan model pembelajaran Jigsaw belum dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara  siswa, peneliti akan melaksanakan tindakan 

selanjutnya sampai mencapai hasil yang diharapkan, yaitu mencapai KKM  (≥ 73) 

dengan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dalam menerima 

pengalaman belajar. Dengan demikian jumlah siklus tidak terikat dan tidak dapat 

ditentukan sampai siklus tertentu. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta Lampung Utara Tahun Pelajaran 2015/2016.  

No. Kelas Siswa  Siswi Total 

 VII A 3 23 26 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Abung Surakarta yang berada di 

Jalan Pendidikan nomor 24 Tatakarya  Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten 

Lampung Utara. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah pada semester 1 

(bulan September sampai dengan November) tahun 2015. 

3.4 Prosedur Penelitian  

 

Kegiatan pertama yang  dilakukan oleh guru (peneliti) adalah melakukan kegiatan 

prapenelitian melalui perenungan dengan tujuan untuk  mengidentifikasi masalah 

yang terjadi di kelas. Selanjutnya guru melakukan wawancara dengan mengambil 

sampel siswa secara acak   untuk menggali seberapa jauh motivasi siswa terhadap 

pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa masalah yang diidentifikasi kemudian 

dibatasi dan dirumuskan, yang selanjutnya berupaya mencari solusi untuk 

merencanakan dan dilakukan tindakan. Peneliti melakukan tindakan sesuai 

dengan yang direncanakan disertai dengan observasi, kemudian melakukan 

refleksi. Diskusi  dilakukan oleh guru (peneliti) dengan teman sejawat (observer),  

guru dan siswa di kelas sehingga menghasilkan perbaikan proses untuk tindakan 

selanjutnya pada siklus berikutnya.  

 
Adapun urutan pembelajaran dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan 

tersebut terdiri atas 4 tahap, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Keempat tahap tersebut 

merupakan suatu siklus atau daur sehingga setiap tahap akan selalu berulang 

kembali. Hasil refleksi dari siklus sebelumnya yang telah dilakukan akan 
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digunakan untuk merevisi rencana atau menyusun perencanaan berikutnya, jika 

ternyata tindakan yang dilakukan belum berhasil memperbaiki proses 

pembelajaran atau belum berhasil memecahkan masalah yang menjadi kerisauan 

guru. Secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilakukan dalam penelitian. 

1) Menyusun rancangan tindakan (planning). Dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan akan dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal 

sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 

tindakan dan pihak yang mengamati proses yang dijalankan. 

2) Pelaksanaan penelitian atau tindakan (acting). Tahap ini merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, berupa langkah-langah 

melakukan tindakan di kelas. 

3) Pengamatan (observing), yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh         

pengamat. Dalam tahap ini, guru sebagai pelaksana (peneliti) dan teman 

sejawat (observer) mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi dengan 

berpedoman pada lembar observasi agar diperoleh data yang akurat untuk 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

4) Refleksi (reflecting), merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa           

yang sudah dilakukan.  Dalam tahap ini, guru berusaha untuk menemukan 

hal-hal  yang diperkirakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan 

rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. 

 

3.4.1 Perencanaan Pembelajaran 

 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan siklus I adalah sebagai berikut. 
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a. Merumuskan dan mendiskusikan RPP dengan teman sejawat dalam 

setiap siklus berdasarkan silabus dan kurikulum. 

b. Menyusun RPP  pembelajaran berbicara dengan menggunanakan  model 

Pembelajaran Jigsaw. 

c. Membuat lembar pengamatan (observasi) untuk guru dan siswa dan 

Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang akan dipergunakan dalam 

pembelajaran berbicara melalui model Pembelajaran Jigsaw.  

d. Mempersiapkan kisi-kisi dan membuat soal tes untuk mengukur 

penguasaan materi melalui pembelajaran berbicara menggunakan model 

Pembelajaran Jigsaw. 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran 

berbicara menggunakan model Pembelajaran Jigsaw. Langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

4. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 – 6 siswa. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. 

3. Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. 

4. Guru menyampaikan tata cara pembelajaran berbicara dengan model 

Pembelajaran Jigsaw yang bertujuan agar pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik. 

5. Siswa bekerja dalam kelompok sesuai petunjuk guru. 
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6. Guru mengamati dan membimbing siswa dalam kelompok. 

7. Siswa melaporkan hasil kerja dalam bentuk presentasi. 

8. Kelompok lain memberi tanggapan. 

9. Guru memberi penguatan terhadap presentasi kelompok. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari 

2. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

3.4.3 Pengamatan/Observasi   

Pada tahap ini seluruh kegiatan diobservasi oleh observer. Kegiatan 

observasi dilakukan selama pembelajaran kemampuan berbicara  melalui 

model pembelajaran Jigsaw berlangsung berdasarkan lembar observasi 

(aktivitas guru, siswa dan hasil kerja kelompok) yang telah disediakan. 

Kegiatan pokok yang diamati pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

berikut. 

a. Kegiatan siswa meliputi keberanian mengemukakan pendapat, menjawab 

pertanyaan, presentasi baik kelompok maupun individu. 

b. Kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran kemampuan 

berbicara melalui model pembelajaran Jigsaw yang dilaksanakan guru. 

c. Kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk perbaikan siklus II. 

3.4.4 Refleksi  

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan pelaksanaan 

pembelajaran berbicara menggunakan model Pembelajaran Jigsaw, serta 
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melakukan analisis data dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang  

telah dilaksanakan.  Berdasarkan hasil refleksi ini, akan diperoleh 

kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran berbicara model 

Pembelajaran Jigsaw pada tindakan siklus I.  Fase refleksi ini merupakan 

fase akhir tindakan siklus I yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja guru 

dan siswa juga sebagai rekomendasi rencana tindakan pembelajaran siklus 

selanjutnya. 

3.5 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan siswa 

dalam berbicara khususnya pada kompetensi dasar bercerita yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya aspek proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam 

bercerita.  

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  Jigsaw dinyatakan berhasil jika  RPP yang disusun 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya ( diukur menggunakan format 

APKG 1) 

2. Pelaksanaan pembelajaran dinyatakan berhasil jika dalam proses pembelajaran 

terjadi peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklusnya (diukur menggunakan 

format APKG 2)  

3. Penilaian (evaluasi) yang dilakukan guru dinyatakan berhasil apabila terjadi 

peningkatan pada pencapaian SK dan KD siswa mencapai nilai ≥ 73.  
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Tabel 3.1  Indikator Keberhasilan Penelitian 

No Aspek Kriteria 

1. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

RPP mencapai nilai ≥ 85 (kategori 

sangat baik) 

2.  Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran mencapai nilai ≥ 

85 (kategori sangat baik). Aktivitas 

siswa yang aktif mencapai ≥ 85 % 

3. Penilaian (evaluasi) Siswa yang memperoleh nilai KKM ≥ 

73 mencapai 85 % 

4.  Peningkatan kemampuan  Peningkatan pencapaian indikator KD 

mencapai KKM ≥ 73 

 

Untuk menilai penampilan siswa dalam berbicara khususnya pada KD bercerita, 

peneliti menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Indikator  Penilaian Kemampuan Berbicara pada KD Bercerita  

No Aspek Deskriptor Skor 

1. Kesesuaian 

Isi 

Sangat baik,  menguasai cerita dengan sangat baik 

(isi cerita sesuai, mudah dipahami, alur terkonsep 

dengan sangat jelas). 

4 

Baik,  menguasai cerita dengan baik (isi cerita 

sesuai, mudah dipahami) terdapat satu kesalahan 

alur. 

3 

Cukup, menguasai cerita dengan cukup baik (isi 

cerita sesuai, mudah dipahami, terdapat 2-4 

kesalahan alur. 

2 

Kurang, menguasai cerita dengan kurang baik (isi 

cerita kurang sesuai, mudah dipahami, terdapat ≥ 5 

kesalahan alur. 

1 

2. Kesesuaian 

Visualisasi 

(Kelancaran) 

Sangat baik, visualisasi mendukung dan sesuai 

bercerita sangat lancar, tidak ada hambatan. 

4 

Baik, visualisasi sesuai, bercerita lancar, sekali 

berhenti (mengucapkan bunyi ‘e’ . 

3 

Cukup, bercerita cukup lancar, 2- 4 kali tersendat. 2 

Kurang, bercerita kurang lancar, sering tersendat 

(≥ 5). 

 

 

1 
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No Aspek Deskriptor Skor 

3. Pelafalan Sangat baik, pelafalan fonem sangat jelas, tidak 

terdapat kesalahan lafal. 

4 

Baik, pelafalan fonem jelas, terdapat kesalahan 

 kurang 3 kata. 

3 

Cukup, pelafalan fonem cukup jelas, terpengaruh 

dialek, terdapat kesalahan 3-5 kata. 

2 

Kurang, pelafalan fonem kurang jelas jelas, 

terpengaruh dialek, kesalahan lebih dari 5 kata. 

1 

4. Jeda dan 

Intonasi 

Sangat baik, jeda tepat, suara memadai dan 

intonasi sangat jelas. 

4 

Baik, jeda tepat, suara kurang keras, intonasi tepat 3 

Cukup, terdapat kesalahan jeda dan intonasi 2-4 

kali, suara kurang keras. 

2 

Kurang, terdapat kesalahan jeda dan intonasi ≥ 5 

kali, suara pelan 

1 

5. Gerak dan 

Mimik 

Sangat baik, sikap yang sangat ekspresif, gestur 

tepat, tingkah laku wajar, tenang dan tidak grogi. 

4 

Baik, sikap yang ekspresif, kesalahan gestur sekali, 

tingkah laku wajar sekali tidak wajar, cukup tenang 

dan tidak grogi. 

3 

Cukup, sikap yang cukup ekspresif, terdapat 

kesalahan gestur (2-4) kali, tingkah laku wajar 

beberapa kali tidakwajar, cukup tenang dan sedikit 

grogi. 

2 

Kurang, sikap yang kurang ekspresif, gestur 

kurang tepat, gerak-gerik atau tingkah laku wajar 

beberapa kali  ( ≥ 5) tidak wajar, kurang tenang dan 

grogi. 

1 

Sumber: Nurgiyantoro (2014: 399), dengan dimodifikasi seperlunya. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan jenis penelitian 

lainnya. Pada umumnya dalam penelitian tindakan kelas, data kualitatif maupun 

kuantitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kinerja guru, perubahan kinerja 

siswa, hasil belajar siswa, dan perubahan suasana kelas.  
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Berbagai cara pengumpulan data untuk penelitian kulaitatif terus berkembang, 

namun demikian pada dasarnya ada empat cara yang mendasar untuk 

mengumpulkan informasi, yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan materi 

audio-visual (Creswell, 1998: 121) dalam Wiriaatmadja (2014: 122).  

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), 

wawancara, rekam, dan tes. Adapun jenis data yang dikumpulkan yaitu: (1) 

wawancara dengan siswa dan guru (observer), (2) observasi aktivitas guru, (3) 

observasi aktivitas siswa,dan (4) tes kemampuan berbicara siswa. 

3.7 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data 

berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, rekaman video, dan statistik. 

a. Kata-kata dan tindakan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini  

diperoleh  dari guru sebagai subjek sekaligus objek penelitian, para siswa 

sebagai objek, dan kolaborator sebagai orang yang dipercaya,diajak 

bekerja sama dalam penelitian. Kata-kata dan tindakan ini diperoleh pada 

saat pembelajaran kemampuan berbicara menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw dan setelah pembelajaran berlangsung. 

b. Sumber tertulis dalam penelitian ini berupa hasil menentukan pokok-

pokok cerita dongeng yang dilakukan siswa dalam kelompok. 

c. Rekaman video, diperoleh saat pembelajaran kemampuan berbicara 

melalui model pembelajaran Jigsaw berlangsung, baik yang berkaitan 

dengan guru maupun siswa. Pengambilan sumber data yang berupa 

rekaman video dilakukan oleh staff tata usaha dan kolaborator. 
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d. Data statistik dalam penelitian ini diperoleh dari angka-angka yang dibuat 

oleh guru, kolaborator, dan siswa yang berkaitan dengan proses dan hasil 

pembelajaran kemampuan berbicara. Data ini digunakan sebagai data 

pelengkap  dalam pengambilan kesimpulan berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan berbicara siswa. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Tahapan sesudah  pengumpulan data adalah analisis data. Pengumpulan data dan 

analisis data merupakan tahapan yang penting dalam sebuah penelitian. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution 

(1988) dalam Sugiyono (2015: 336) menyatakan “ analisis telah dimulai sejak 

merumuskan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus 

sampai penulisan hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif analisis data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data 

Miles dan Huberman (1984: 56-59) mengemukakan bahwa salah satu perma-

salahan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa cara kerjanya terutama bertalian 

dengan kata-kata yang bersifat multi makna (lihat Wiriaatmadja, 2014: 139.  

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015: 337) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data 

dalam penelitian ini akan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  
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Sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya, data dalam penelitian ini 

terdiri atas data proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru  di kelas dan data  

aktivitas belajar siswa yang dianalisis. Untuk mengetahui dan mengukur 

ketuntasan hasil belajar siswa, selanjutnya peneliti menggunakan tabel distribusi 

berikut. 

Tabel 3.3. Pedoman Penilaian Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

No. Rentang Nilai 
Kategori 

Tuntas Tidak Tuntas 

1             0   –  72,49 -  

2           72,50   –  100  - 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. 

1) Memeriksa perolehan skor pada lembar penilaian bercerita siswa. 

2) Merekap skor dan nilai yang diperoleh setiap siswa. 

3) Menjumlahkan skor dan nilai yang diperoleh siswa. 

4) Menghitung jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ KKM (73) 

5) Menghitung tingkat ketercapaian ketuntasan belajar (dalam persen). 

Tabel 3.4 Rekapilatulasi Hasil Penilaian Bercerita Siswa 

No Nama Siswa 
Skor per aspek Jml skor Nilai Ket 

1 2 3 4 5    

1          

2          

3          

dst.          
  

Untuk data aktivitas belajar siswa dianalisis menggunakan tabel berikut. 
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

No 

 
Nama Siswa 

Skor per aspek aktivitas Jml 

Skor 
Nilai Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.                 

2.                 

3.                 

dst.                 

 

Persentase ketuntasan siswa dalam belajar dirumuskan sebagai berikut. 

                        
  

 
 x  100  

Nt = banyaknya siswa yang tuntas 

N = Jumlah siswa seluruhnya 

Tabel 3.6 Tabel Klasifikasi Hasil Belajar Siswa 

Rentangan Persentase Tingkat Hasil Belajar 

86 - 100 % Sangat Baik 

76 – 85 % Baik 

66 – 75 % Cukup 

56 – 66 % Kurang 

≤ 55 % Gagal 

 

Tabel 3.7 Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Hari, tanggal  :............................ 

Nama Kelompok : ........................... 

Anggota  : 1. 

         2. 

         3. 

        4. 

           5. 
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No Aktivitas Siswa 
No Kode Siswa 

Ket. 
1 2 3 4 5 

1. Mempersiapakan buku catatan dan buku 

pelajaran. 

      

2. Menduduki atau menempati tempat yang 

telah ditetapkan. 

      

3. Mengikuti dengan seksama segala sesuatu 

yang sedang disampaikan. 

      

4. Siswa menyimak pertanyaan atau isu yang 

terkait dengan pelajaran 

      

5. Siswa  bersikap kritis dalam menyimak dan 

menjawab  pertanyaan yang diajukan guru. 

      

6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, 

mencatatnya penjelasan yang penting 

      

7. Mencoba mengemukakan pendapat  

mengenai apa yang dipikirkannya, juga 

mencatat segala sesuatu dalam diskusi. 

      

8. Siswa saling berbagi dan bekerjasama 

dengan anggota kelompoknya 

      

9. 

 

Siswa berani dan aktif dalam 

mengemukakan pendapatnya 

      

10. Siswa  dievaluasi atau diberikan 

hadiah/penghargaan yang juga akan 

dikenakan untuk semua anggota kelompok 

      

11. Siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 

      

 

Tabel 3.8 Format Penilaian Hasil Kerja Kelompok 

 

Kelompok, 

Nama 

Angota 

Kriteria 

Skor 

A B C D 

... 

... 

... 

... 

1. Kerja sama 
    

2. Kesesuaian dengan tugas 
    

3. Kebenaran jawaban 
    

4. Tanggung jawab 
    

Jumlah     
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INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Nama Sekolah : SMPN 1 Abung Surakarta 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

No Komponen 

 

Pelaksanaan Skor Nilai Ket 

  Ya Tidak 1 2 3 4 5  

1 Kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak menimbulkan 

penafsiran ganda dan mengandung 

perilaku hasil belajar) 

        

2 Pemilihan bahan ajar sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik peserta didik 
        

3 Pengorganisasian bahan ajar 

(keruntutan, sistematika materi, dan 

kesesuaian dengan alokasi waktu) 

        

4 Pemilihan sumber/media 

pembelajaran (sesuai dengan tujuan, 

materi, dan karakteristik siswa) 

        

5 Kejelasan skenario pembelajaran 

(langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran: awal, inti, dan 

penutup) 

        

6 Kerincian skenario pembelajaran  

( setiap langkah tercermin 

strategi/metode dan alokasi pada 

setiap tahap) 

        

7 Kesesuaian dengan teknik 

pembelajaran 
        

8 Kelengkapan instrumen (soal, kunci, 

pedoman penskoran) 
        

 Rata-rata Skor  
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Keterangan:  5 = sangat baik 

  4 = baik 

  3 = cukup 

  2 = kurang 

  1 = sangat kurang 

            
              

             
  x  100 

 

Ketercapaian: 

a. Amat Baik  = 86 - 100 % 

b. Baik   = 76 -   85 % 

c. Cukup   = 66 -   75 % 

d. Kurang  = 56 -   65 % 

e. Sangat Kurang  =   0 -   55 % 
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INTRUMEN PENILAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah : SMPN 1 Abung Surakarta  

Nama Guru  : Harnani     

Mata Pelajaran : Bahasa  Indonesia 

Kelas/Semester : VII/1 

Tahun Pelajaran : 2015/1016 

 

No 
Komponen dan Butir 

Komponen 

Pelaksanaan Skor Jml 

skor 
Ket 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

           

 Kegiatan Pendahuluan          

I Pra Pembelajaran          

1 Mempersiapkan siswa untuk 

belajar 

         

2 Melakukan kegiatan 

apersepsi 

         

II Kegiatan Inti Pembelajaran          

A Penguasaan Materi 

Pembelajaran 

         

3 Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran 

         

4 Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang 

relevan 

         

5 Mengomunikasikan informasi 

baru berkaitan dengan materi 

pembelajaran 

         

6 Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan 

         

B Pendekatan/Strategi/ 

Model Pembelajaran 

         

7 Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai 

         

8 Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut 

         

9 Menguasai kelas          

10 Melaksanakan pembelajaran 

yang kontekstual 
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11 Melaksanakan pembelajaran 

yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 

         

           

12 Melaksanakan pembelajaran 

yang sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 

         

C Pemanfaatan Sumber 

Belajar/Media 

Pembelajaran 

         

           

13 Menggunakan media secara 

efektif dan efisien 

         

14 Menghasilkan pesan yang 

menarik 

         

15 Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

         

D Pembelajaran yang Memicu 

dan Memelihara Ketertiban 

Siswa 

         

16 Menumbuhkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran 

         

17 Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon siswa 

         

18 Menumbuhkan kerja sama 

dan antusiasme siswa dalam 

belajar 

         

E Penilaian Proses dan Hasil 

Belajar 

         

19 Memantau kemajuan selama 

proses belajar 

         

20 Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan kompetensi 

         

F Penggunaan Bahasa          

21 Menggunakan bahasa lisan 

dan tulisan secara jelas, baik, 

dan benar 

         

22 Menyampaikan dengan gaya 

yang sesuai 

         

III Penutup           

23 Melaksanakan refleksi, 

membuat rangkuman, dengan 

melibatkan siswa 
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24 Melakukan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan 

atau kegiatan atau tugas 

sebagai bagian 

remedial/pengayaan 

         

 Rata-rata Skor 

 

         

 Nilai 

 

         

 

            
              

             
  x  100 

 

Ketercapaian: 

a. Amat Baik  = 86 - 100 % 

b. Baik   = 76 -   85 % 

c. Cukup   = 66 -   75 % 

d. Kurang  = 56 -   65 % 

e. Sangat Kurang  =   0 -   55 % 
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Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

No Indikator Deskriptor Penilaian 

1 Kejelasan 

perumusan tujuan 

pembelajaran tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda dan 

mengandung 

perilaku hasil 

belajar) 

a. Dirumuskan secara 

jelas 

b. Lengkap 

mengandung 

ABCD 

c. Berurutan lengkap 

d. Tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

1. Tidak satupun 

deskriptor tampak 

2. Satu deskriptor 

tampak 

3. Dua deskriptor 

tampak 

4. Tiga deskriptor 

tampak 

5. Empat deskriptor 

tampak 

2 Pemilihan bahan ajar 

(sesuai dengan 

tujuan dan 

karakteristik peserta 

didik) 

a. Dikembangkan 

sesuai PTK 

b. Relevansi dengan 

perkembangan 

terakhir 

(kemuktahiran) 

c. Sesuai 

karakteristik siswa 

d. Sesuai dengan KD 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak 

2. Satu deskriptor 

tampak 

3. Dua deskriptor 

tampak 

4. Tiga deskriptor 

tampak 

5. Empat deskriptor 

tampak 

3 Pengorganisasian 

bahan ajar 

(keruntutan, 

sistematika materi, 

dan kesesuaian 

dengan alokasi 

waktu) 

a. Dikembangkan 

sesuai PTK 

b. Relevan dengan 

perkembangan 

terakhir 

(kemutakhiran) 

c. Materi ajar runtut 

d. Sesuai dengan 

alokasi waktu 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak 

2. Satu deskriptor 

tampak 

3. Dua deskriptor 

tampak 

4. Tiga deskriptor 

tampak 

5. Empat deskriptor 

tampak 

4 Pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran (sesuai 

dengan tujuan, 

materi, dan 

karakteristik siswa) 

a. Sesuai dengan 

PTK 

b. Sesuai dengan 

materi/bahan 

c. Sesuai dengan 

perkembangan 

siswa 

d. Dicantumkan 

lebih dari satu 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak 

2. Satu deskriptor 

tampak 

3. Dua  deskriptor 

tampak 

4. Tiga deskriptor 

tampak 

5. Empat deskriptor 

tampak 
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No Indikator Deskriptor Penilaian 

5 Kejelasan skenario 

pembelajaran 

a. Ada model 

pembelajaran 

sesuai dengan 

PTK 

b. Ada metode 

pembelajaran 

sesuai dengan 

PTK 

c. Langkah 

pembelajaran 

sistematis 

d. Jenis kegiatan 

pembelajaran 

bervariasi 

e. Ada alokasi waktu 

yang terperinci 

1. Satu deskriptor 

tampak 

2. Dua deskriptor 

tampak 

3. Tiga deskriptor 

tampak 

4. Empat deksriptor 

tampak 

5. Lima deskriptor 

tampak 

6 Kerincian skenario 

pembelajaran (setiap 

langkah tercermin 

strategi/metode dan 

alokasi waktu pada 

setiap tahap) 

a. Tercermin model 

pembelajaran 

b. Tercermin 

metode 

pembelajaran 

c. Tercermin 

metode/model 

pembelajaran 

d. Ada alokasi 

waktu tiap tahap 

e. Tidak ada alokasi 

waktu tiap tahap 

1. Satu deskriptor 

tampak 

2. Dua deskriptor 

tampak 

3. Tiga deskriptor 

tampak 

4. Empat deskriptor 

tampak 

5. Lima deskriptor 

tampak 

7 Kesesuaian teknik 

dengan pembelajaran 

a. Tidak ada 

kesesuaian teknik 

pembelajaran 

dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Ada kesesuaian 

teknik 

pembelajaran 

dengan tujuan 

pembelajaran 

c. Tidak ada teknik 

pembelajaran 

d. Ada teknik 

pembelajaran 

e. Ada kesesuaian 

teknik 

pembelajaran 

dengan tujuan 

pembelajaran 

1. Satu deskriptor 

tampak 

2. Dua deskriptor 

tampak 

3. Tiga deskriptor 

tampak 

4. Empat deskriptor 

tampak 

5. Lima deskriptor 

tampak 
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No Indikator Deskriptor Penilaian 

8 Kelengkapan 

instrumen (soal, 

kunci, pedoman 

penskoran) 

a. Ditentukan 

prosedur penilaian 

b. Ditentukan jenis 

penilaian yang 

sesuai dengan 

PTK 

c. Dirumuskan alat 

penilaian yang 

sesuai dengan 

PTK 

d. Dicantumkan 

kunci jawaban 

e. Dicantumkan 

penskoran 

a. Satu deskriptor  

tampak 

b. Dua deskriptor 

tampak 

c. Tiga deskriptor 

tampak 

d. Empat deskriptor 

tampak 

e. Lima deskriptor 

tampak 

 

 



145 
 

 

 

V.  PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan  pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw  yang disusun oleh guru (peneliti) terjadi 

perubahan yang semakin baik  dari siklus I sampai dengan siklus II.  Pada 

siklus I, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru 

(peneliti) masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut antara 

lain pada perumusan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran belum 

mencantumkan alokasi waktu, belum mencantumkan alat peraga. Pada 

siklus II, guru (peneliti) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan memperhatikan saran dan masukan dari kolaborator pada 

aspek perumusan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan alat peraga. 

Prasiklus belum menerapkan model pembelajaran Jigsaw. Siklus I RPP 

disusun dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw diperoleh hasil 

penilaian  68 dengan kategori cukup.  Siklus II RPP disusun dengan 

memperhatikan saran dari kolaborator dan menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw diperoleh  nilai rata-rata 86 dengan kategori sangat baik. 
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2. Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara 

melalui model pembelajaran Jigsaw  dari siklus I sampai dengan siklus II 

mengalami  peningkatan ke kondisi  yang lebih baik.  Peningkatan tampak 

dari hasil pengamatan peneliti bersama kolaborator yang mengarah pada 

perubahan yang positif. Pada  siklus I proses pembelajaran dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw diperoleh hasil rata-rata 

69 dengan kategori cukup. Siklus II proses pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw diperoleh hasil   

rata-rata 86 dengan kategori sangat baik. 

3.  Pelaksanaan  penilaian pembelajaran kemampuan berbicara melalui 

model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Abung 

Surakarta, Lampung Utara dari siklus I sampai dengan siklus II 

menggunakan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penilaian proses 

dilaksanakan dengan mengamati aktivitas siswa sejak awal hingga akhir 

pembelajaran. Aktivitas yang diamati meliputi keberanian bertanya, 

menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan mengomentari 

penampilan kelompok lain.  Penilaian hasil dilakukan  dengan meminta 

siswa bercerita secara kelompok dan individu dengan berpedoman kepada 

rubrik penilaian yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

4. Terjadi peningkatan kemampuan berbicara pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 1 Abung Surakarta dengan menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw dari prasiklus sampai dengan siklus II. Peningkatan terjadi bukan 

hanya pada aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran 
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melainkan pada hasil belajar siswa juga meningkat. Penerapan model 

pembelajaran Jigsaw pada hakikatnya dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa. Model pembelajaran Jigsaw lebih berorientasi pada 

aktivitas, melatih keberanian siswa berpendapat,  dan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran. Siswa dinyatakan tuntas secara individual apabila 

telah memperoleh nilai minimal 73 (KKM).  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis berharap 

dalam pembelajaran kemampuan berbicara guru dapat menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw karena dapat dijadikan model pembelajaran alternatif yang 

kreatif dan inovatif  bagi siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa SMP. Secara spesifik penulis berharap, 

1. Guru sebaiknya  melaksanakan pembelajaran kemampuan berbicara di 

SMP yang menerapkan model pembelajaran Jigsaw dengan meng-

optimalkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga kompetensi 

yang ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal. Pada dasarnya setiap 

siswa memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dioptimalkan. Dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw pembelajaran  dapat 

lebih merangsang dan memotivasi siswa berpikir kreatif, melatih 

keberanian siswa dalam berbicara dan mengemukakan pendapat, melatih 

keberanian untuk tampil, merangsang kompetensi sosial siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 
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2. Guru sebaiknya mengembangkan semua aspek perilaku siswa dalam 

pembelajaran baik yang bersifat pengembangan keterampilan kognitif, 

afektif maupun psikomotorik melalui model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw.  

3. Guru sebaiknya merancang, menyusun, dan melaksanakan evaluasi yang 

sesuai dengan indikator dan kompetensi yang akan dicapai dengan 

memperhatikan kriteria penilaian yang baik. 
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