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(Studi Deskriptif Pada Siswa Kelas IV dan V Semester Genap SD Negeri 1 

Rajabasa Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016) 
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NURUL ROFIQOTUS SHOLIHAH 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemampuan kerjasama 

danpolakerjasamadalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV dan kelas V SD 

Negeri 1 Rajabasa.Sampel penelitian adalah siswa kelas IVb dan Va berjumlah 54 

siswa yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif sederhana. Instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi, angket siswa, angket guru dan wawancara guru. Data kualitatif 

berupa pola kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA diperoleh dari lembar 

observasi, data kualitatif berupa kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran 

IPA diperoleh darilembar observasi dan angket siswa yang dianalisis dengan 

menghitung presentase dan di interpretasikan kedalam tabel kriteria kemampuan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA serta diperkuat dengan angket guru dan 

wawancara guru.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kemampuan kerjasama siswa 

pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Rajabasa termasuk dalam kriteria 

“sedang”sebesar 56%, dengan aspek kemampuan kerjasama yang tertinggi yaitu 

“menerima tanggung jawab” dan “berada dalam tugas”. Sedangkan pola 

kerjasama yang terbentuk pada siswa SD Negeri 1 Rajabasa yaitu pola kerjasama 

berbeda dan pola kerjasama suplementer. Pola kerjasama yang paling menonjol 

yaitu pola kerjasama berbeda yang dilakukan oleh 5 kelompok.  

 

Kata kunci:kemampuan kerjasama, pembelajaran IPA, pola kerjasama 
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MOTTO 

 

 Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha 

Penyayang”. (Q.S Az-Zumar [39]: 53) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 

dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” (Thomas Alva 

Edison) 

 

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari 

orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” (Abu Bakar Sibli) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dunia termasuk Indonesia di abad 21 dihadapkan pada sebuah tuntutan akan 

pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu 

berkompetisi (Widhy, 2013: 1), salah satunya adalah kemampuan 

berkomunikasi dan berkerjasama secara efektif dengan berbagai pihak 

(BSNP, 2010: 44). Kerjasama timbul karena adanya kesamaan tujuan yang 

akan dicapai, tanpa adanya kerjasama tidak akan ada individu, keluarga, 

organisasi, serta sekolah (Soekanto, 2007: 66).  

 

Pada kenyataannya saat ini tindakan kerjasama yang terjadi di masyarakat 

sudah banyak mengalami perubahan, salah satu kegiatan kerjasama yang 

mengalami perubahan yaitu bentuk kerjasama kerukunan seperti gotong 

royong. Pada sebagian kecil masyarakat Indonesia  bentuk kegiatan 

kerjasama gotong royong sudah mengalami perubahan bentuk yakni 

digantikan dengan uang (Anggorowati, 2015: 39). Selain kenyataan 

kurangnya kerjasama yang terjadi didalam masyarakat, fakta tentang 

kurangnya kerjasama juga terjadi di antara siswa. Hal ini dapat terlihat dari 

sebuah berita tentang perkelahian yang melibatkan dua orang siswa sekolah 

dasar yang berujung pada kematian di SDN 07 Pagi Kebayoran Lama, 
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menurut penuturan dari kepolisian Jakarta Selatan, perkelahian berawal dari 

saling ejek ketika perlombaan menggambar, pelaku diduga memukul bagian 

dada dan menendang bagian kepala korban (Aziza dalam Kompas, 2015). 

Selain itu, berita tentang perkelahian antara siswa SD juga terjadi di SDN 

Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perkelahian bermula 

dari perselisihan antara pelaku dan korban yang merupakan teman sekelas, 

perkelahian ini mengakibatkan luka parah pada korban sehingga berujung 

pada kematian (Sugiyarto dalam Tribunnews, 2014).  

 

Kondisi yang memperhatinkan di kalangan siswa tersebut sudah jelas 

memperlihatkan masih rendahnya kemampuan kerjasama diantara siswa. 

Sehingga untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik dan berkarakter 

serta yang mempunyai kemampuan kerjasama harus disiapkan melalui 

sebuah pendidikan, salah satunya dengan pendidikan IPA. Karena bila IPA 

diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis, serta bila IPA 

diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, 

maka IPA tidak hanya mata pelajaran yang bersifat hapalan belaka, dan 

mata pelajaran IPA mempunyai nilai- nilai pendidikan yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan (Samatowa, 2011: 4). 

 

Pada saat ini pendidikan IPA telah mengalami pergeseran yang lebih 

menekankan proses belajar mengajar dan metode penelitian yang 

menitikberatkan konsep bahwa dalam belajar seseorang mengkontribusi 

pengetahuannya (Tawil, 2014: 3). Pembelajaran IPA sangat berperan dalam 
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proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi karena IPA memiliki 

upaya untuk membangkitkan minat manusia serta pemahaman tentang alam 

semesta. Pembelajaran IPA pada saat ini dilaksanakan dengan pendekatan 

yang berpusat pada siswa (student centered learning) untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kreatif (creative thinking) dan berpikir kritis (critical 

thinking), mampu memecahkan masalah, melatih kemampuan inovasi dan 

menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi (Widhy, 2013: 11). 

 

Berdasarkan hasil observasi  dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

IPA kelas IV dan kelas V di SD Negeri 1 Rajabasa diketahui bahwa 

pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

sudah menggunakan metode diskusi, namun hanya pada materi tertentu saja. 

Sehingga dengan kondisi seperti ini sudah dapat memberikan kesempatan 

siswa untuk bekerjasama dengan baik dan menumbuhkan interaksi sosial 

dengan siswa lainnya, tetapi tidak semua guru kelas V di SD Negeri 1 

Rajabasa menggunakan metode diskusi, hanya guru kelas Va saja yang 

terkadang menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPA.   

 

Banyak penelitian tentang peningkatan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran, salah satunya penelitian Apriyani (2012) dengan hasil adanya 

peningkatan kerjasama siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran tutor sebaya di SMP Negeri 1 Karangnongko Kelas 

VIII A. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang meliputi keterlibatan dalam 

kerja kelompok sebelum tindakan 35,29% dan setelah tindakan 70,59%, 

tanggung jawab dalam kerja kelompok sebelum tindakan 29,41% setelah 
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tindakan 64, 70%, dan kepercayaan dalam kerja kelompok sebelum tindakan 

17,70% dan setelah tindakan 58,82%.  

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

kerjasama harus ditanamkan dari sejak dini dalam jenjang pendidikan 

terutama dalam jenjang pendidikan sekolah dasar. Pada usia siswa sekolah 

dasar yaitu 7- 12 tahun masih memiliki karakteristik berupa rasa ingin tahu 

yang sangat tinggi dan pada pembelajarannya masih belajar secara tematik, 

sehingga dapat membentuk karakter atau kepribadian anak secara 

keseluruhan yang salah satunya memiliki kepribadian bekerjasama yang 

baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Profil Kemampuan Kerjasama Siswa 

dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil kemampuan kerjasama siswa kelas IV dan V dalam 

pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pola kerjasama siswa kelas IV dan V dalam pembelajaran 

IPA di SD Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1. Profil kemampuan kerjasama siswa kelas IV dan V dalam pembelajaran 

IPA di SD Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung 

2. Pola kerjasama siswa kelas IV dan V dalam pembelajaran IPA di SD 

Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti 

Dapat memberi wawasan atau gambaran jika kelak menjadi guru untuk 

melatih kemampuan kerjasama pada siswa, terlebih melatih 

kemampuan kerjasama dalam pembelajaran IPA. 

2. Guru 

Dapat memberikan wawasan serta informasi untuk melatih 

keterampilan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah 

dasar. 

3. Sekolah 

Memberikan informasi dalam perbaikan proses pembelajaran serta 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam pembelajaran 

IPA.  
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E. Ruang Lingkup  

 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kerjasama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan siswa 

untuk saling berbagi ilmu dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.  

2. Profil kemampuan kerjasama yang diukur meliputi aspek musyawarah 

di dalam kelompok,partisipasi dalam kelompok,  menerima tanggung 

jawab, mengurangi ketegangan, dan berada dalam tugas.  

3. Pola kerjasama adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap 

anggota kelompok, ciri-ciri untuk melihat pola kerjasama yaitu tidak 

ada pembagian tugas oleh ketua kelompok, anggota harus berkumpul,  

tugas dikerjakan secara bersama-sama, adanya pembagian tugas oleh 

ketua kelompok, setiap anggota memiliki peran tugasnya masing-

masing, dikerjakan secara individu sesuai dengan tugas yang 

dibagikan lalu berkumpul untuk mendiskusikan. 

4. Pembelajaran IPA merupakan konsep pembelajaran tentang alam dan 

mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan 

manusia. Materi IPA pada semester genap untuk kelas IV mencakup 

gaya; energi panas dan bunyi; energi alternatif; permukaan bumi dan 

benda langit; lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan; 

sumber daya alam. Sedangkan untuk materi IPA kelas V pada 

semester genap mencakup hubungan gaya, gerak dan energi; sifat-sifat 

cahaya; tanah dan pembentukkan tanah; struktur bumi; air; dan 

sumber daya alam. 
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F. Kerangka Pikir 

 

Keberhasilan proses pembelajaran IPA di kelas banyak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor pendukung seperti suasana sekolah, suasana kelas, guru, 

metode pembelajaran, bahan ajar, serta kurikulum. Suasana sekolah dan 

suasana kelas yang kondusif akan berpengaruh kepada kegiatan 

pembelajaran IPA di kelas sehingga dapat membentuk peserta didik 

berkelakuan baik dan dapat meningkatnya prestasi akademik. Selain itu, 

dalam pembelajaran guru memiliki peranan sangat penting seperti dalam 

menggunakan metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran IPA guru 

harus berinovasi mengunakan metode pembelajaran tidak selalu 

menggunakan metode konvensional secara terus menerus karena metode 

konvensional hanya mengarah pada satu arah, sesekali guru harus 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

akademik siswa. Oleh karena itu, dalam pencapaian keberhasilan proses 

kegiatan pembelajaran guru merupakan faktor pendukung yang memiliki 

peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran.  

 

Bahan ajar yang digunakan oleh guru juga merupakan faktor terpenting 

yang berikutnya dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran IPA, karena 

bahan ajar merupakan representasi dari penjelasan guru didepan kelas serta 

bahan ajar juga memiliki kedudukan untuk mencapai kompetensi inti yang 

dikehendaki. Faktor terakhir yaitu kurikulum, kurikulum merupakan suatu 

faktor yang paling pokok dalam kegiatan pembelajaran karena kurikulum 
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merupakan pedoman atau acuan bagi guru dalam melakasanakan proses 

pembelajaran.  

 

Apabila semua faktor-faktor yang mendukung suatu kegiatan pembelajaran 

IPA sudah dilaksanakan dengan baik maka kegiatan pembelajaran IPA di 

kelas akan berhasil. Keberhasilan kegiatan pembelajaran IPA ini nantinya 

akan menghasilkan produk siswa yang memiliki kemampuan kerjasama 

yang baik .  

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kemampuan Kerjasama 

 

 

Kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang 

atau pihak lain yang tercermin dalam satu kegiatan yang menguntungkan 

sumua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma 

yang mengatur (Zainudin dalam Nasia, 2014: 65). Sementara itu, menurut 

Jhonson dalam Fitri (2015: 2) kerjasama merupakan sifat sosial bagian dari 

kehidupan masyarakat yang tidak bisa dielakkan oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan kerjasama menurut Soekanto (2007: 66) 

adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, tanpa adanya kerjasama, 

tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah.  

 

Bekerjasama akan membuat seseorang mampu melakukan lebih banyak hal 

daripada jika bekerja sendirian. Sebuah riset yang dilakukan pada bidang 

aktivitas dan upaya manusia membuktikan bahwa jika dilakukan dengan 

adanya kerjasama secara kelompok maka akan mengarah pada efesiensi dan 

efektivitas yang lebih baik (West dalam Nurnawati, 2012: 2).  

 

 



10 
 

 

Mengenai manfaat kerjasama bagi manusia sebagai makhluk sosial dalam 

melangsungkan kehidupannya, Surminah (2013: 104) menuliskan enam 

manfaat kerjasama sebagai berikut: 

“Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan 

peningkatan produktivitas; Kerjasama mendorong berbagai upaya 

individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien; 

Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya 

operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan 

kemampuan bersaing meningkat; Kerjasama mendorong terciptanya 

hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkanrasa 

kesetiakawanan; Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta 

meningkatkan semangat kelompok; Kerjasama mendorong ikut serta 

memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga 

secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi 

yang telah baik”.  

 

Lima karakterisitik suatu kelompok kerjasama menurut Jhonson (dalam 

Ihsan, 2014: 7) pertama, adanya ketergantungan antara individu- individu 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Kedua, adanya interaksi atau tatap 

muka diantara anggota kelompok. Ketiga, adanya akuntabilitas dan tanggung 

jawab personal dari setiap anggota kelompok. Keempat, adanya keterampilan 

komunikasi interpersonal dan kelompok kecil. dan yang kelima adanya 

keterampilan kerjasama dalam sebuah kelompok. 

 

Jenis kerjasama berdasarkan kedudukan atau status pelaku dapat dibedakan 

menjadi dua menurut Saputra (2005: 42) yakni kerjasama setara dan 

kerjasama tak setara. Jenis kerjasama setara terjadi antara dua orang yang 

mempunyai kedudukan yang sama, seperti kerjasama anak dengan anak. Serta 

kerjasama tak setara, jenis kerjasama ini terjadi antara orang dengan 

kedudukan atau posisi berbeda, namun keduanya saling membutuhkan dan 

saling menguntungkan. Sedangkan jenis kerjasama berdasarkan proses 
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kerjanya dapat dibedakan menjadi tiga yakni kerjasama berkawan, kerjasama 

ini dilakukan dengan berkumpul bersama-sama untuk menambah kesenangan 

dalam rangka melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. 

Kerjasama suplementer, jenis kerjasama ini harus dilakukan secara langsung 

dan bersama untuk mencapai tujuan bersama, setiap anggota harus berkumpul 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara bersama-sama. dan yang 

terakhir adalah kerjasama berbeda, kerjasama ini dilakukan melalui 

pembagian tugas secara teratur, kegiatan terbagi-bagi dan tidak sama satu 

orang dengan yang lainnya.  

 

Kerjasama dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi kerjasama spontan 

(spontaneous cooperation) yaitu kerjasama serta merta, tanpa adanya suatu 

perintah atau tekanan tertentu. Kerjasama langsung (directed cooperation) 

yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa. Kerjasama 

kontrak (contractual cooperation) yaitu kerjasama atas dasar atau perjanjian 

tertentu. Serta kerjasama tradisional (traditional cooperation) yaitu kerjasama 

sebagai sistem sosial (Soekanto, 1990). Apabila dilihat dari pelaksanaannya, 

kerjasama memiliki bentuk- bentuk seperti kerukunan, yaitu bentuk 

kerjasama yang meliputi gotong royong dan tolong menolong. Kerjasama 

yang umumnya terjalin di dalam masyarakat merupakan bentuk kerjasama 

tradisional seperti gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu 

budaya khas Indonesia yang sarat akan nilai luhur, dan terus menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai (Anggorowati, dkk., 

2015: 39). Kedua, bargaining yaitu pelaksanaan pertukaran barang dan jasa 

antara organisasi atau lebih sesuai perjanjian. Selanjutnya kooptasi (co-
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optation) yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan 

atau pelaksanaan politik dalam organisasi demi kestabilan organisasi yang 

bersangkutan. Koalisi (coalition) yaitu perpaduan dua organisasi atau lebih 

dengan tujuan yang sama. Serta yang terakhir joint-venture yaitu kerjasama 

dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya perfilman, pemboran 

minyak, pertambangan, dan perhotelan (Sunaryo, 2004: 267). 

 

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerjasama yaitu: 

(a) faktor lingkungan keluarga, dalam faktor lingkungan keluarga terdapat 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi kemampuan kerjasama seperti status 

ekonomi keluarga, apabila perekonomian keluarga baik maka terdapat 

peluang untuk mengembangkan kerjasama. Keutuhan keluarga, keluarga yang 

lengkap akan memberikan kesempatan lebih baik untuk dapat menjalin 

interaksi dalam kehidupan sehari-hari tetapi jika keluarga yang broken home 

akan mempengaruhi kemampuan berinteraksi karena ada rasa  malu dan 

kurang percaya diri, dan hal yang mempengaruhi kemampuan kerjasama yang 

terkhir yaitu sikap dan kebiasaan orang tua. (b) faktor dari luar rumah, faktor 

ini biasanya meliputi lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah 

(Rachmawati, 2010: 15).  

 

Menurut Smith (dalam Barkley, E Elizabert., K. P. Cross., dan C. H. Major, 

2012: 13) kerjasama dalam pembelajaran bukan hanya sekedar membuat para 

pelajar duduk bersama dalam sebuah meja untuk saling berbicara antara satu 

dengan yang lain sambil mengerjakan tugas-tugas individual mereka. 

Kerjasama lebih luas dari sekedar berdekatan secara fisik dengan pelajar lain, 
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mendiskusikan materi dengan pelajar lain, atau berbagi materi di antara para 

pelajar, meskipun semua ini memang penting di dalam pembelajaran. 

Menurut Dillenbourg (dalam Santoso, 2013: 16) pembelajaran kolaboratif 

adalah suatu situasi di mana dua orang atau lebih belajar atau mencoba 

belajar sesuatu secara bersama-sama. Sedangkan menurut Jhonson (dalam 

Gillies, 2009: 933) pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi  

merupakan praktik pedagogis yang telah menarik banyak penelitian selama 

tiga dekade terakhir, karena penelitian menunjukkan sebagian besar siswa 

baik dalam akademis maupun sosial memiliki kesempatan untuk berinteraksi 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Tujuan pembelajaran kolaboratif menurut Sulhan (dalam Funali, 2014: 60-61) 

yaitu untuk memaksimalkan proses kerjasama yang terjadi secara alamiah 

antar siswa, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran, mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah, mendorong eksplorasi bahan pengajaran yang melibatkan 

bermacam- macam sudut pandang, menghargai pentingnya konteks sosial, 

menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai 

diantara siswa ataupun diantara siswa dengan guru, serta membangun 

semangat belajar sepanjang hayat.   

 

Peran guru dalam model pembelajaran kolaboratif adalah sebagai mediator. 

Guru menghubungkan informasi baru terhadap pengalaman siswa dengan 

proses belajar di bidang lain, membantu siswa menentukan apa yang harus 
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dilakukan jika siswa mengalami kesulitan, dan membantu mereka belajar 

tentang bagaimana caranya belajar (Utomo, 2011: 54). 

 

Langkah- langkah pembelajaran kolaboratif menurut Sulhan dalam Funali 

(2012: 61) 

a. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas 

sendiri-sendiri  

b. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis 

c. Kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, 

mendemontrasikan, meneliti menganalisis, dan memformulasikan 

jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang 

ditemukan sendiri 

d. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, 

masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap 

e. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk melakukan 

presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas 

f. Masing-masing siswa dalam kelompok melakukan elaborasi, inferensi, dan 

revisi terhadap laporan yang akan dikumpulkan 

g. Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah di 

kumpulkan disusun perkelompok kolaboratif 

h. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada 

pertemuan berikutnya, dan didiskusikan. 

 

Suatu pembelajaran yang menitikberatkan kerjasama dapat efektif digunakan 

apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (1) guru menekankan 



15 
 

 

pentingnya usaha bersama di samping usaha secara individual, (2) guru 

menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam belajar, (3) guru ingin 

menanamkan tutor sebaya atau belajar dengan teman sendiri, (4) guru 

menghendaki pemerataan partisipasi aktif siswa, (5) guru menghendaki 

kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai masalah (Sanjaya dalam 

Rusman, 2015: 206). 

 

1. Pola Kerjasama 

Pola kerjasama yang sering terjadi dalam proses pembelajaran, dan memiliki 

beberapa karakteristik seperti tim berbagi tugas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, diantara anggota tim saling memberi masukan untuk lebih 

memahami masalah yang dihadapi, para anggota tim menguasakan kepada 

anggota lain untuk berbicara dan memberi masukkan, serta karakteristik yang 

terakhir diantara anggota tim ada saling ketergantungan (Ihsan, 2014: 9 ). 

Agar pembelajaran yang menitik beratkan pada kerjasama dapat berhasil 

dengan baik, penting untuk membentuk kelompok yang efektif, 

pembentukkan kelompok yang efektif dapat dilihat dari jenis kelompok, yaitu 

kelompok dapat bersifat formal, informal atau dasar. Kemudian dapat dilihat 

dari ukuran kelompok, biasanya ukuran kelompok dalam kerja kolaboratif 

berkisar antara dua sampai enam siswa. Selanjutnya dapat dilihat dari 

keanggotaan kelompok, dalam memilih keanggotaan kelompok dapat 

menggunakan banyak cara seperti keanggotaan dapat dipilih secara acak, 

dapat dipilih oleh siswa, atau ditentukkan oleh guru (Barkley, E Elizabert., K. 

P. Cross., dan C. H. Major, 2012: 65).  

 



16 
 

 

Guru menggunakan berbagai strategi untuk pembagian kelompok kecil, salah 

satunya yaitu campuran gender. Mencoba untuk menyeimbangkan antara 

perempuan dan laki-laki. Tetapi dalam pembentukkan kelompok guru juga 

memilih berdasarkan kemampuan, dan persahabatan. Selain itu, ukuran 

kelompok untuk empat orang sedapat mungkin anggotanya terdiri dari dua 

orang laki-laki dan dua orang perempuan, karena kelompok ini akan bekerja 

secara baik dan benar-benar pandai (Gillies, 2009: 935). Sebuah studi pada 

interaksi siswa selama pelajaran matematika menurut Web (dalam Gillies, 

2009: 935) menemukan bahwa jika jumlah anak laki-laki sedikit dalam 

kelompok mereka cenderung berinteraksi dengan lebih satu sama lain dan 

mengabaikan teman perempuan pada kelompok. Sebaliknya, jika dalam 

kelompok lebih banyak perempuan daripada laki-laki maka anak perempuan 

akan menghabiskan waktu lebih untuk melibatkan dalam diskusi. Namun, jika 

jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelompok seimbang maka akan sama-

sama interaktif dan tidak ada perbedaan dalam pencapaian hasil.  

 

Membagi peran bagi setiap anggota kelompok berrtujuan untuk membuat 

siswa bersedia berpartisipasi dengan kelompok. Menurut Millis dan Cotell 

(dalam Barkley, E Elizabert., K. P. Cross., dan C. H. Major, 2012: 78- 79) 

mendefinisikan enam peran umum dalam kelompok, yaitu: 

1. Fasilitator berperan sebagai pemimpin diskusi tim, dan membagi setiap 

anggota kelompok mengerjakan tugas agar semua anggota kelompok 

dapat berpartisipasi serta memiliki kesempatan untuk belajar. 

2. Pencatat bertugas untuk mencatat semua kegiatan dan mecatat rangkuman 

diskusi, serta melengkapi tugas tertulis untuk dikumpulkan kepada guru 
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3. Pelapor berperan sebagai juru bicara dalam kelompok untuk 

menyimpulkan dan merangkum kegiatan- kegiatan kelompok, pelapor 

juga membantu pencatat dalam mempersiapkan lembar kerja. 

4. Pencatat waktu bertugas untuk selalu menyadari batas waktu yang 

dimiliki, menjaga agar semua anggota kelompok berada dalam tugasnya, 

bila ada anggota yang tidak hadir maka pencatat waktu dapat 

menggantikan peran anggota tersebut. 

5. Pemonitor berkas berperan sebagai pengambil berkas, mendistribusikan 

semua materi kepada semua anggota kelompok dan mengembalikan 

semua lembar tugas kepada semua anggota kelompok. 

6. Kartu liar bertugas untuk menggantikan peran dari anggota kelompok 

yang tidak hadir.  

 

Beberapa tipe kelas yang memang lebih kondusif bagi kerja kelompok 

menurut Silberman (dalam Barkley, E Elizabert., K. P. Cross., dan C. H. 

Major, 2012: 77) menuliskan tipe kelas sebagai berikut:  

a. Auditorium atau aula bangku tetap 

Siswa duduk berdekatan membentuk pasangan atau trio. Meski 

pasangan dapat membalik tempat dudukunya selama beberapa saat 

untuk bekerjasama dengan orang yang duduk dibelakang. 

b. Laboratorium  

Tempat yang paling banyak memiliki ruang- ruang kerja di mana 

kelompok dapat bekerja sama. Kelompok dengan berbagai ukuran dapat 

dibentuk dan dibentuk ulang sepanjang sesi kelas bergantung sesi 

laboratorium 

c. Kursi- kursi yang dapat berpindah 

Siswa dapat membentuk pasangan atau kelompok kecil karena siswa 

tidak memiliki tempat kerja khusus untuk satu kelompok. 

d. Meja- meja yang dapat berpindah 

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh jenis penataan seperti ini 

membuatnya ideal untuk beberapa macam kegiatan kelompok. Meja-

meja dapat ditarik menjadi satu untuk menciptakan sebuah meja 
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konferensi yang besar. Meja- meja dan kursi juga dapat diatur 

membentuk pola U. 

e. Seminar 

Bagi kelas menjadi dua atau tiga tim, satu tim dapat bekerja di bagian 

tengah meja, dan tim lainnya dapat bekerja di dua sudut atau ujung 

meja lainnya.  

 

 

2. Profil Kerjasama 

 

Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Desi, 013: 4) terdapat empat profil 

kerjasama yaitu : (1) mendengarkan dengan sopan ketika orang lain berbicara 

dan memulai berbicara setelah orang lain selesai berbicara. (2) menghormati 

dan menghargai ide-ide atau gagasan-gagasan yang diberikan oleh orang lain. 

(3) merumuskan dan menangkap ide-ide yang diberikan oleh orang lain 

sebelum menyatakan ketidaksetujuan. (4) melakukan intrupsi dengan sopan. 

Serta yang terakhir yaitu mendorong setiap orang atau setiap anggotanya 

untuk berpartisipasi di dalam kelompok. 

 

Peran yang harus dikembangkan siswa dalam berkelompok adalah: (1) 

mengarahkan, yaitu menyusun rencana yang akan akan dilaksanakan dan 

mengajukkan alternative untuk pemecahan masalah, (2) menerangkan, yaitu 

menjelaskan kepada anggota kelompok lain, (3) bertanya, yaitu mengajukkan 

pertanyaan untuk mengumpulkan informasi, (4) mengkritik, memberikan 

sanggahan dan mempertanyakan gagasan/ide yang diajukkan, (5) penengah, 

yaitu meredakan konflik dalam kelompok dan meminimalkan ketegangan 

yang terjadi diantara anggota kelompok. Setiap anggota kelompok harus 

bertanggung jawab dalam kerja berkelompok yaitu bertanggung jawab 

terhadap tugas dan menyelesaikan tepat waktu (Ihsan, 2014: 10). 
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B. Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar 

 

IPA merupakan konsep pembelajaran tentang alam dan mempunyai hubungan 

yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat 

berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena 

IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman 

tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkap 

dan masih bersifat rahasia sehingga sehingga penemuannya dapat 

dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Suhendi, 2012: 228).  

 

Proses belajar dan mengajar IPA di sekolah dasar masih sangat statis, sekedar 

mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan dan siswa 

kurang diajak berpartisipasi secara aktif baik secara fisik maupun secara 

mental. Dengan situasi pembelajaran yang statis interaksi guru dengan siswa, 

serta siswa dengan lingkungan belajarnya menjadi kurang optimal (Medriati, 

2011: 51). Menurut Depdiknas (dalam Putrama, 2012: 81) pembelajaran IPA 

di SD/ MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. Menurut Cullingford (dalam Sari, 2010: 87) dalam pembelajaran IPA 

anak harus diberikesempatan untuk mengembangkan sikap ingin tahu, hal ini 

akan mendorong anak untuk mengembangkan cara berfikir logis.  

 

Konteks IPA sesuai dalam hakekat pembelajarannya mengandung tiga hal 

yaitu konten atau produk, proses atau metode, dan sikap (Carin dan Sund 
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dalam Astuti, R., W. Sunarno., dan S. Sudarisman, 2012: 52). Hakekat IPA 

yang pertama yaitu IPA sebagai proses, proses dari upaya manusia untuk 

memahami berbagai gejala alam, artinya bahwa diperlukan suatu cara tertentu 

yang sifatnya analitis, cermat, lengkap serta menghubungkan gejala alam 

yang satu dengan gejala alam yang lain sehingga keseluruhannya membentuk 

sudut pandang yang baru tentang obyek yang diamati (Darmodjo, 1992: 5). 

Hakekat IPA yang kedua yaitu IPA sebagai produk memiliki komponen yang 

terdiri atas hukum dan teori, di dalam hukum dan teori itu terdapat komponen 

yang lebih kecil lagi yang disebut konsep, konsep merupakan produk dari 

proses ilmiah (Sukowati, 2014: 70). Serta Hakikat IPAyang terakhir yaitu 

IPA sebagai sikap, selain ada keterampilan proses yang dimiliki serta produk 

yang dihasilkan, diharapkan pula tumbuh sikap yang muncul setelah proses 

tersebut dilalui yaitu: terbuka, obyektif, berorientasi pada kenyataan, 

bertanggung jawab, bekerjasama, dan lain-lain (Siahaan, 2010: 3).  

 

Tujuan kurikulum KTSP untuk pendidikan dasar adalah untuk meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (BSNP, 2006: 

10). Tujuan pengembangan kurikulum satuan tingkat pendidikan dalam 

cakupan mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang 

SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan 

berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri (Karsidi, 2007: 3).  
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Pembelajaran IPA untuk jenjang sekolah dasar dan sederajat menggunakan 

metode pembelajaran tematik terintegratif, dalam metode ini materi ajar tidak 

disampaikan berdasarkan mata pelajaran tertentu namun dalam bentuk tema-

tema yang mengintegrasikan semua mata pelajaran (Anshori, 2014: 42). Ciri-

ciri pembelajaran tematik terintegratif: (a) berpusat pada anak; (b) 

memberikan pengalaman langsung pada anak; (c) pemisahan antar muatan 

pelajaran tidak begitu jelas (menyatu dalam satu pemahaman dalam 

kegiatan); (d) menyajikan konsep dari berbagai pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran (saling terkait antar muatan pelajaran yang satu dengan 

lainnya); (e) bersifat luwes (keterpaduan berbagai muatan pelajaran); (f) hasil 

pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak 

(melalui penilaian proses dan hasil belajarnya) (Mawardi, 2014: 110).  

 

Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingakat 

perkembangan dan kebutuhan anak;  

2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran tematik bertolak 

belakang dari minat dan kebutuhan siswa; 

3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi siswa, sehingga hasil belajar 

dapat bertahan lebih lama;  

4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa; 

menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya;  
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5. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Rusman, 2012: 

257-258).  

 

Implementasi kurikulum 2013 membutuhkan perubahan paradigma 

pembelajaran dari pembelajaran konvensional yang hanya dilakukan dikelas 

menjadi pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Pembelajaran yang 

disarankan dalam kurikulum 2013 harus menerapkan pendekatan  saintifik 

(Sani, 2014: 5). Menurut Dyer (dalam Sani, 2014: 53) pendekatan saintifik 

(scientific approach) dalam pembelajaran yang memiliki komponen proses 

pembelajaran antara lain mengamati, menanya, mencoba/mengumpulakan 

informasi, menalar/ asosiasi, membentuk jejaring.   

 

Pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik antara lain :  

a. Pembelajaran berbasis inkuiri adalah suatu strategi pembelajaran dimana 

guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah atau proses 

menemukan dan menyelidiki masalah-masalah, menyusun hipotesa, 

merencanakan eksperimen, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan 

tentang hasil pemecahan masalah (Darmodjo dalam Pusung, 2012). 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Irjan, 2008).  
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b. Pembelajaran penemuan (discovery learning) adalah suatu tipe 

pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri 

dengan mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari 

hasil percobaan tersebut (Joolingen dalam Putrayasa, 2014: 3). Model 

pembelajaran discovery learning memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1) 

menambah pengalaman siswa dalam belajar, 2) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk lebih dekat lagi dengan sumber pengetahuan selain 

buku, 3) menggali kreatifitas siswa, 4) mampu meningkatkan rasa percaya 

diri pada siswa, dan 5) meningkatkan kerja sama antar siswa (Putrayasa, 

2014: 3). 

 

c. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) merupakan 

pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks 

dengan tujuan pemecahan masalah dengan berdasar pada kegiatan inkuiri 

(Leviantan dalam Ramadhani, 2013: 5). Pada pembelajaran berbasis 

proyek kegiatan pembelajarannya berlangsung secara kolaboratif dalam 

kelompok yang heterogen. Pembelajaran berbasis proyek memiliki 

potensi yang sangat besar untuk melatih proses berpikir siswa yang 

mengarah pada keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir 

kritis dikembangkan di setiap tahapan pembelajaran model pembelajaran 

berbasis proyek, dan pada pembelajaran berbasis proyek guru berperan 

sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa (Sastrika, 2013: 3). 

 

d. Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap memiliki karakteristik 
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pembelajaran saintifik. Pada pembelajaran berbasis masalah , peserta 

didik dituntut aktif untuk mendapatkan konsep yang dapat diterapkan 

dengan jalan memecahkan masalah, peserta didik akan mengeksplorasi 

sendiri konsep-konsep yang harus mereka kuasai, dan peserta didik 

diaktifkan untuk bertanya dan beragumentasi melalui diskusi, mengasah 

keterampilan investigasi, dan menjalani prosedur kerja ilmiah lainnya 

(Permana dalam Fauziah, Resti., A. G. Abdullah., dan D. L. Hakim 2013: 

168). Model pembelajaran berdasarkan masalah memiliki beberapa 

kelebihan/keunggulan menurut Margondoller dan Bellisimo dalam 

Wasonowati (2014: 68). yaitu: (1) dapat membangun dan meningkatkan 

kerjasama dan komunikasi antar siswa, (2) siswa dibiasakan untuk 

menemukan serta mengkontruksi pengetahuannya sendiri sehingga belajar 

akan menjadi lebih bermakna, dan (3) dapat meningkatkanaktivitas siswa, 

siswa yang mempunyai rata-rata keterampilan dan pengetahuan yang 

rendah akan belajar lebih giat dan aktif . 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 

2016 di SD Negeri 1 Rajabasa Bandarlampung semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

 

B. Populasi dan Sampel  

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan kelas V yang 

berjumlah 106 siswa. Sampel dalam penelitian yaitu kelas IVb berjumlah 23 

siswa dan kelas Va berjumlah 31 siswa yang dipilih melalui teknik purposive 

sampling (Margono, 2010: 128). Pemilihan sampel ini didasarkan atas 

kriteria-kriteria tertentu yaitu berdasarkan pada penggunaan metode diskusi 

yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPA.  

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif sederhana 

(Sudaryono, 2013: 9). Desain deskriptif sederhana dilakukan untuk 

mengambil informasi langsung yang ada dilapangan tentang deskripsi profil 

kemampuan kerjasama siswa di kelas IV dan V SD Negeri 1 Rajabasa dalam 

pembelajaran IPA. 
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D. Prosedur Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah dalam prosedur penelitian terdiri dari dua tahap, 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan untuk observasi kesekolah 

tempat diadakannya penelitian. 

b. Mengadakan observasi kesekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti yaitu 

kelas IV dan kelas V. 

c. Melakukan diskusi dengan guru yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

IPA, dan di dapatkan informasi dari guru kelas IV bahwa semua guru 

terkadang menggunakan metode diskusi pada pembelajaran IPA pada 

materi tertentu , sedangkan guru kelas V hanya satu kelas yang 

menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPA yaitu guru kelas 

V a. 

d. Menetapkan sampel penelitian yang berdasarkan penggunaan metode 

diskusi yang dilakukan oleh guru yaitu siswa kelas IVb dan Va 

e. Membuat instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian yaitu 

lembar observasi mengenai profil kemapuan kerjasama siswa dalam 

kelompok, angket yang diberikan kepada siswa, angket tentang peran 

guru dalam pembelajaran dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran, 

serta lembar wawancara yang ditujukkan kepada guru guna untuk 
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mempertegas jawaban dari angket yang telah diberikan kepada guru 

serta mempertegas jawaban dari angket siswa. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pengamatan dikelas pada saat guru melakukan 

pembelajaran IPA selama dua kali pertemuan pada masing-masing 

kelas.  

b. Peneliti melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar 

observasi dan video terkait dengan profil kemampuan kerjasama dan 

pola kerjasama siswa selama pembelajaran kelompok. 

c. Memberikan angket kepada guru tentang proses belajar mengajar serta 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran IPA serta melakukan 

wawancara kepada guru yang bertujuan untuk mempertegas jawaban 

angket yang telah diberikan. 

d. Memberikan angket kepada siswa tentang kemampuan kerjasama 

yang dilakukan dalam pembelajaran IPA. 

e. Menganalisis hasil observasi siswa dan memberikan skor terkait 

dengan kemampuan kerjasama siswa dengan rumus yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

f. Mendeskripsikan profil kemampuan kerjasama siswa menggunakan 

kriteria yang sudah dibuat yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, sangat 

rendah, dan rendah.  

g. Mendeskripsikan pola kerjasama siswa berdasarkan pengamatan 
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E. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Data Penelitian 

Data penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian 

ini yaitu berupa profil kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran 

IPA dilihat berdasarkan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, sangat 

rendah, dan rendah. Serta pola kerjasama siswa yang terbentuk pada saat 

diskusi.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data diambil dengan menggunakan instrument penelitian sebagai berikut: 

a. Angket (Questionnaire) 

Pengumpulan data pada penelitian diambil dengan menggunakan 

angket (questionnaire) yang mengacu pada Sudaryono (2013: 30). 

Angket ini diberikan kepada siswa dan guru, angket yang diberikan 

kepada siswa berkaitan dengan kemampuan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran IPA pada saat diskusi kelompok, yang berisi 19 butir 

pertanyaan. Sedangkan angket yang diberikan kepada guru berkaitan 

dengan peranan guru dalam proses pembelajaran dan ketertarikan siswa 

dalam pembelajaran yang berjumlah 10 butir pertanyaan. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Angket Siswa Tentang Kemampuan Kerjasama  

 

No. Aspek yang diukur Nomor Item 

1 Musyawarah dalam kelompok  1,2,3,4,5 

2 Partisipasi dalam kelompok  6,7,8,9 

3 Menerima tanggung jawab 10,11,12,13 
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4 Mengurangi keteganggan 14,15,16 

5 Berada dalam tugas 17,18,19 

(Sumber: dimodifikasi dari Apriyani dan Harta, 2013; Maryanah, 2014; 

Rusman, 2012; Purnomo, 2008). 

 

Tabel 2. Kisi- Kisi Angket Peranan Guru dalam Pembelajaran dan 

Ketertarikan Siswa dalam Pembelajaran 

 

No. Indikator Nomor Item 

1 Ukuran kelompok 1 

2 Partisipasi guru dalam kelompok 2, 3 

3 Penugasan oleh guru 4 

4 Partisipasi siswa dalam pembelajaran 5, 6,  

5 Ketertarikan siswa dalam pembelajaran 7, 8, 9, 10 

(Sumber: BPPTKPU Dinas Pendidikan Jawa Barat 2011) 

 

b. Observasi  

 

Pengumpulan data dalam penelitian diambil menggunakan lembar 

observasi (Margono, 2010: 58). Lembar observasi ini digunakan untuk 

mendiskripsikan profil kemampuan kerjasama siswa yang terjadi pada 

saat pembelajaran IPA dan untuk mendeskripsikan pola kerjasama yang 

ditemukan pada setiap kelompok di kelas IV dan V SD Negeri 1 

Rajabasa Bandarlampung pada saat diskusi.  

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Tentang Kemampuan 

Kerjasama Siswa  

 

No. Aspek yang diukur Nomor Item 

1 Musyawarah dalam kelompok  1, 2, 3, 4, 5 

2 Partisipasi dalam kelompok  1, 2, 3, 4 

3 Menerima tanggung jawab 1, 2, 3, 4 

4 Mengurangi keteganggan 1, 2, 3 

5 Berada dalam tugas 1, 2, 3 

 (Sumber: dimodifikasi dari Apriyani dan Harta, 2013; Maryanah, 2014; 

Rusman, 2012; Purnomo, 2008). 

 

 

 

 



30 
 

 

Tabel 4. Kisi-Kisi Lembar Observasi Tentang Pola Kerjasama 

Siswa 

 

Pola kerjasama  Ciri-ciri 
Nomer 

item 

Kerjasama 

Suplementer  

Tidak ada pembagian tugas oleh ketua 

kelompok 
1 

Anggota harus berkumpul  2 

Tugas dikerjakan secara bersama-sama  3 

Kerjasama 

Berbeda  

Setiap anggota memiliki peran tugasnya 

masing-masing 
1 

Dikerjakan secara individu sesuai dengan 

tuas yang dibagikan lalu berkumpul 

untuk mendiskusikan  

2 

 (Sumber: Saputra, 2005: 42) 

 

c. Wawancara 

Pengumpulan data penelitian diambil menggunakan teknik wawancara 

(Sudaryono, 2013: 35). Wawancara ditujukkan kepada guru untuk 

mempertegas jawaban angket guru tentang peranan guru dalam 

pembelajaran dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran kelompok, 

selain itu juga wawancara bertujuan untuk mempertegas jawaban dari 

angket siswa tentang profil kemampuan kerjasama dalam pembelajaran 

IPA. 

 

Tabel 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Guru 

No Pertanyaan 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu membentuk  kelompok di dalam 

kelas, berdasarkan : 

a. Gender (homogen/heterogen) 

b. Nilai siswa 

c. Absen siswa yang sesuai dengan abjad 

d. Urutan nomer absen ganjil atau genap 

e. Kemauan siswa sendiri 

f. Sikap atau karakteristik siswa 

2. Berapa jumlah anggota dalam setiap kelompok yang Bapak/ 

Ibu buat? 

3. Apakah dalam penilaian kelompok,  Bapak/Ibu memperhatikan 
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cara kerjasama dan aktivitas siswa saat diskusi? 

4. Apakah dalam diskusi Bapak/Ibu mengatur jalannya diskusi 

pada masing-masing kelompok? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendorong siswa untuk belajar 

dalam kelompok? 

6. Bentuk tugas seperti apa yang Bapak/Ibu berikan dalam 

diskusi? 

7. Apakah Bapak/Ibu mendorong siswa mendengarkan gagasan 

dan pikiran siswa lainnya? 

8. Bagaimana Bapak/Ibu mengingatkan siswa untuk berperan 

aktif dalam diskusi?  

9. Apakah siswa menyenangi pembelajaran kelompok? 

10 Apakah siswa tertarik untuk belajar bersama dan saling belajar 

dari siswa lain? 

11. Apakah siswa merasa senang bertukar pendapat dan pikiran 

antar sesama mereka? 

12. Apakah siswa antusias mengerjakan tugas mata pelajaran IPA 

secara berkelompok? 

 

d. Dokumentasi 

Peneliti mendokumentasikan proses pembelajaran guna dijadikan alat 

ukur. Pengumpulan data penelitian berupa rekaman video dan foto-foto 

(Sudaryono, 2013: 41). Selain rekaman video dan foto, pada penelitian 

ini juga melampirkan dokumentasi RPP dan silabus yang digunakan 

oleh guru yang bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Data penelitian berupa profil kemampuan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran IPA, yang diperoleh dari hasil lembar observasi, angket yang 

diberikan kepada guru dan siswa, serta wawancara yang diberikan kepada 

guru bertujuan untuk mempertegas jawaban dari angket guru dan siswa. 

Kemudian lembar observasi, dan angket siswa dianalisis dan dideskriptifkan 
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yang berguna untuk menunjang data penelitian. Selain itu, angket guru dan 

wawancara dideskriptifkan untuk menunjang penelitian.  

A. Analisis kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA dan 

pola kerjasama siswa berdasarkan Lembar Observasi  

Adapun langkah-langkah analisis lembar observasi pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Memberikan ceklis pada lembar observasi mengenai pola kerjasama 

dengan menyesuaikan ciri-ciri/karakteristik yang terlihat dikelompok 

dengan ciri-ciri/karakterisitik yang sudah ditentukan, seperti pola 

kerjasama suplementer memiliki ciri-ciri (1). Tidak ada pembagian 

tugas oleh ketua kelompok, (2). Anggota harus berkumpul, (3). Tugas 

dikerjakan secara  bersama-sama. Sedangkan pola kerjasama berbeda 

memiliki ciri-ciri (1). Adanya pembagian tugas secara teratur oleh ketua 

kelompok, (2). Setiap anggota memiliki peran/tugasnya masing-masing, 

(3). Dikerjakan secara individu sesuai dengan tugas yang diberikan lalu 

berkumpul untuk mendiskusikan.  

b. Mendeskripsikan secara sederhana pola kerjasama yang diperoleh dari 

lembar observasi  

c. Mengklasifikasikan skor 0 (kurang), 1 (cukup), dan 2 (baik) yang 

diperoleh peneliti dari lembar observasi mengenai kemampuan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA.  

d. Menghitung skor yang diperoleh dalam bentuk persentase dengan 

menggunakan rumus anlisis deskriptif persentase menurut Ali (2013: 

201) sebagai berikut: 
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% =  
𝑛

𝑁
 × 100  

Keterangan : 

 n = Nilai yang diperoleh responden 

N = Nilai yang semestinya diperoleh responden 

% = Persentase kemampuan kerjasama siswa kelas IV dan V 

 

e. Hasil perhitungan dalam bentuk persentase kemudian diinterpretasikan 

dengan tabel kriteria tingkat kemampuan kerjasama siswa sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Kriteria kemampuan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas IV dan V  

 

No Kriteria Interval skor (%) 

1. Sangat tinggi 81 – 100 

2. Tinggi 61 – 80 

3. Sedang 41 – 60 

4. Rendah 21– 40 

5. Sangat rendah 0-20 

    (Sumber : Riduwan, 2012: 89) 

f. Mendeskripsikan secara sederhana data yang diperoleh dari hasil 

lembar observasi, langkah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran 

tentang profil kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA.  

 

B. Analisis kemampuan kerjasama siswa berdasarkan Angket Siswa 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis angket siswa pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Mengklasifikasikan skor nilai 1 (Ya) dan skor nilai 0 (Tidak) sedangkan 

untuk pertanyaan dengan kalimat negatif mengklasifikasikan skor nilai 

1 (Tidak) dan  skor nilai 0 (Ya). 
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b. Setelah diberikan skor kemudian menghitung skor dari angket dalam 

bentuk presentasi dengan menggunakan rumus analisis deskriptif 

presentasi menurut Ali (2013: 201) sebagai berikut: 

% =  
𝑛

𝑁
 × 100  

 

Keterangan: 

%  =  Presentase kemampuan kerjasama kelas IV dan V  

N  =  Jumlah seluruh skor 

n  =  Jumlah skor yang diperoleh 

  

c. Setalah dilakukan analisis perhitungan, data  

dikelompokkan kedalam kriteria standar sebagai berikut: 

Tabel 7. Kriteria penilaian angket siswa 

No Kriteria Interval skor (%) 

1. Sangat tinggi 81 – 100 

2. Tinggi 61 – 80 

3. Sedang 41 – 60 

4. Rendah 21– 40 

5. Sangat rendah 0-20 

 (Sumber : Riduwan, 2012: 89) 

d. Mendeskripsikan secara sederhana data yang diperoleh dari hasil angket 

siswa untuk mendapatkan gambaran tentang profil kemampuan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA.  

C. Analisis Angket Guru 

Adapun langkah-langkah menganalisis angket guru sebagai berikut: 

a. Terdapat 10 pertanyaan tentang peranan guru dalam pemberlajaran dan 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran  

b. Angket ini diisi oleh guru, tidak ada mengklasifikasikan skor pada 

angket ini karena tidak dihitung nilai presentasenya, angket ini  
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bertujuan mempertegas atau memperkuat jawaban dari angket siswa 

dan memandingkan dengan lembar observasi.  

c. Setelah mengetahui isi dari angket guru, lalu kemudian dideskripsikan.  

D. Analisis Wawancara Guru  

Adapun langkah-langkah melakukan wawancara guru sebagai berikut: 

a. Wawancara pada penelitian ini ditujukkan kepada guru mata pelajaran 

IPA di kelas IVb dan kelas Va setelah penelitian berakhir 

b. Wawancara dilakukan setelah guru mengisi angket yang telah diberikan 

sebelumnya  

c. Hasil dari wawancara ini tidak dihitung nilai presentasenya hanya 

dideskripsikan saja. Lembar wawancara pada penelitian ini hanya 

digunakan untuk mempertegas kembali jawaban guru dari angket yang 

telah diberikan, selain itu  jawaban dari wawancara ini juga dapat 

digunakan untuk mempertegas jawaban dari angket siswa.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara keseluruhan kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA 

menunjukan kriteria “sedang” dengan rata-rata sebesar 56% dengan dua 

aspek kemampuan kerjasama yang memiliki krtieria “tinggi” yaitu aspek 

“menerima tanggung jawab” dan aspek “berada dalam kelompok”. Apabila 

dilihat kemampuan kerjasama setiap kelas, kelas IV memiliki kemampuan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA berkriteria “sedang” sebesar 50% 

dan kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA kelas V 

memiliki kriteria “tinggi” dengan presentase sebesar 61%. 

2. Secara umum terdapat dua pola kerjasama yang terbentuk yaitu pola 

kerjasama suplementer yang ditemukan pada 5 kelompok dan kerjasama 

berbeda yang ditemukan pada 3 kelompok. Apabila dilihat pola kerjasama 

setiap kelas, maka kelas IV yang memiliki pola kerjasama suplementer 

dengan ciri-ciri tidak ada pembagian tugas oleh ketua kelompok, anggota 

berkumpul untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama terdapat pada 

kelompok 2, 3 dan 4 sedangkan pola kerjasama berbeda dengan ciri-ciri 

adanya pembagian tugas, setiap anggota memiliki peran/ tugasnya masing-

masing, dan dikerjakan secara individu sesuai dengan tugas yang dibagikan 
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lalu berkumpul untuk mendiskusikan ditemukan pada kelompok 1. Pola 

kerjasama suplementer yang terbentuk di kelas V ditemukan di kelompok 3 

dan 4 sedangkan pola kerjasama berbeda ditemukan di kelompok 1 dan 2.  

 

B. SARAN 

 

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi guru, penggunaan diskusi kelompok pada siswa siswi sekolah dasar 

sebagai salah satu alternatif menyampaikan materi-materi IPA, selain itu 

penggunaan diskusi juga dapat menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab 

serta interaksi sosial diantara siswa.  

2. Bagi peneliti berikutnya, jika ingin melakukan penelitian tentang 

kemampuan kerjasama siswa agar lebih mempersiapkan instrument-

instrumen yang akan digunakan agar lebih mudah dalam pengambilan data.  
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