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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kerjasama siswa kelas IV dan

kelas V dalam pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar

Lampung dan mengetahui pola kerjasama siswa kelas IV dan kelas V dalam

pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2015/2016. Penelitian ini adalah deskriptif sederhana dengan

menggunakan teknik sampling jenuh sehingga siswa kelas IV dan V dari SD

Negeri 1 Gedung Meneng diambil sebagai subjek penelitian. Jenis data penelitian

ini adalah data kualitatif berupa kemampuan kerjasma siswa dilihat berdasarkan

kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, sangat rendah, dan rendah yang diperoleh

dari lembar observasi dan angket siswa, kemudian hasil pola kerjasama diperoleh

melalui video. Hasil lembar observasi dan angket siswa kemudian dihitung dalam

bentuk persentase dengan analisis data deskriptif.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran IPA pada SD Negeri 1 Gedung

Meneng profil kemampuan kerjasama sudah mencapai dalam kriteria “tinggi”.

Hal ini dapat dilihat dari hasil lembar observasi tingkat kemampuan kerjasama

yakni pada aspek taat aturan tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase

73%. Sedangkan hasil dari angket kemapuan kerjasama siswa yakni pada aspek

taat aturan tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 72%. Hasil video

terbentuklah pola kerjasama siswa pada pembelajaran IPA yaitu pola kerjasama

langsung (Directed Cooperation).

KataKunci: Pembelajaran IPA, Kemampuan Kerjasama, Profil dan Pola
Kerjasama.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional di Abad-21 salah satunya adalah semakin bertautnya

dunia ilmu dan teknologi, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin

cepat. Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dunia

pendidikan, telah mengakibatkan semakin meleburnya dimensi “ruang dan

waktu” yang selama ini menjadi faktor penentu kecepatan dan keberhasilan

penguasaan manusia terhadap ilmu dan teknologi. Berbagai upaya dalam

rangka peningkatan mutu pendidikanpun senantiasa dilakukan, disesuaikan

dengan perkembangan situasi dan kondisi, serta era yang terjadi (BSNP,

2010: 39).

Terkait dengan berbagai fenomena, serta paradigma dan tujuan pendidikan

nasional di Abad-21, berbagai tantangan yang tanggap terhadap era

globalisasi, yang meliputi: Pergeseran paradigma pendidikan, penyiapan

kompetensi  sumber daya manusia, tantangan prodi TP (teknologi

pendidikan/pembelajaran) terkait dengan pendidikan, tantangan yang terkait

dengan pengembangan kurikulum 2013 sebagai upaya penyesuaian terhadap

tantangan pendidikan, dan tantangan Profesi TP Terkait dengan Implementasi

Kurikulum 2013 (Mukminan, 2014: 6).
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Upaya menghadapi berbagai tantangan di abad 21 diperlukan suatu

kerjasama. Kerjasama adalah satu bentuk partisipasi untuk memperoleh

pengertian, dukungan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat umum.

Partisipasi tersebut antara lain berujud bantuan administrasi secara langsung

dan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Adanya kerjasama sekolah dengan masyarakat sebagai usaha untuk

mewujudkan tujuan pemerintah dalam pendidikan yaitu mencerdaskan

kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu harus ada hubungan yang

harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Wiranti (2012)

mengemukakan bahwa kerjasama kelompok sangat diperlukan dalam suatu

organisasi atau perusahaan supaya dapat saling berhubungan dan bekerja

sama. Melalui kerjasama kelompok siswa mendapatkan hasil yang lebih baik.

Selain itu, kerjasama kelompok memberikan semangat, kepuasan dan

kebahagiaan bagi para anggota kelompok dan keberhasilan kelompok dapat

diraih melalui saling membantu antara anggota kelompok.

Kerjasama dapat ditanamkan melalui pendidikan formal dan nonformal,

karena pendidikan dapat membangun keterampilan dalam melakukan

komunikasi efektif, berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah (Lie,

2005). Salah satu mata pelajaran yang dapat melatih kerjasama adalah mata

pelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan proses pembelajaran subjek

didik dalam mempelajari peristiwa yang terjadi dialam melalui serangkaian

proses ilmiah sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan

(BSNP, 2006: 22).
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Namun kenyataannya, sikap kerjasama di sekolah antar siswa belum terjalin

dengan baik, masih banyak terjadi aksi kekerasan, termasuk tawuran

dikalangan pelajar. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terjadi di

sebuah Sekolah Dasar Kebayoran Lama Utara, peristiwa terjadi saat

perlombaan menggambar yang diselenggarakan oleh perusahaan makanan

ringan sekolah tersebut, diawali dengan saling ejek kemudian terjadilah

perkelahian antar korban dan pelaku sehingga korban terjatuh dan dibawa

kepuskesmas Kebayoran Lama. Namun akhirnya korban dirujuk ke Rumah

Sakit Fatmawati pada pukul 18.45 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia

(Kompas, 2015). Selain itu, perkelahian antar siswa terjadi di SD Negeri

Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Perkelahian ini bermula

dari perselisishan antar siswa yang merupakan teman sekelas yang

mengakibatkan korban luka cukup serius dan berujung kematian

(Tribunnews, 2014).

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif memudahkan

para siswa bekerjasama, saling membina, belajar dan berubah bersama, serta

maju bersama pula, inilah filsafat yang dibutuhkan dunia global saat ini.

Pembelajaran kolaboratif berdampak positif dalam meningkatkan keaktifan

siswa, baik dari ranah afektif maupun psikomotorik (Widodo, 2013). Belajar

kolaboratif mengacu kepada metode pembelajaran di mana siswa dengan

berbagai kemampuan dan pengalaman bekerja bersama-sama dalam

kelompok-kelompok kecil untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil

bersama dalam proses belajar (Utomo, 2011).
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran kolaboratif yang

dilakukan oleh Funali, 2014 menunjukan bahwa pembelajaran kolaboratif

dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat meningkatkan aktivitas

kerjasama yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor siswa

dalam observasi yang dilakukan pada proses pembelajaran disiklus I dan

siklus II. Hasil penelitian menunjuka bahwa hasil belajar siswa dari 60,15

(nilai rata-rata sebelum penelitian) menjadi 69,12 (siklus I) menjadi 81,64

(siklus II). Begitupun dengan ketuntasan klasikal meningkat dari ketuntasan

62,5% pada siklus I menjadi 87,5% pada siklus II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA kelas IV dan

kelas V SD Negeri 1 Gedung Meneng Kec Rajabasa, yang mana kelas IV dan

kelas V hanya terdiri dari satu kelas, dengan jumlah siswa kelas IV 29 siswa

dan kelas V berjumlah 23 siswa. Dalam kegiatan pembelajaran metode yang

digunakan oleh guru adalah metode ceramah dan diskusi.

Dengan adanya kerjasama antar siswa proses pembelajaran akan

mendapatkan hasil yang lebih baik, karena siswa lebih diberikan kesempatan

untuk berbicara, mengemukakan pendapat serta dapat menyampaikan ide-ide

yang berbeda-beda pada setiap siswa. Sikap kerjasama dapat dibentuk sejak

SD karena pendidikan SD adalah masa dimana anak akan membentuk sikap

yang bertanggung jawab dan kreatif. Berdasakan hal-hal yang telah

disampaikan, maka telah dilakukan penelitian dengan judul “Profil

Kemampuan Kerjasama Siswa dalam Pembelajaan IPA Sekolah Dasar Negeri

1 Gedung Meneng Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai

berikut :

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

pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung?

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

pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini untuk mendeskripsikan:

1. Profil kerjasama siswa kelas IV dan kelas V dalam pembelajaran IPA di

SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

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

SD Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti

Memberikan wawasan atau gambaran jika kelak menjadi guru untuk

melatih kemampuan kerjasama pada siswa, terlebih melatih kemampuan

kerjasama dalam pembelajaran IPA.
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2. Siswa

Dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, mampu mengungkapkan

pendapat, serta menumbuhkan interaksi antar siswa terutama dalam

pembelajaran IPA.

3. Guru

Memberikan wawasan serta informasi untuk melatih keterampilan

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar.

4. Sekolah

Memberikan informasi dalam perbaikan proses pembelajaran serta untuk

meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam pembelajaran IPA.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas,

maka dikemukakan beberapa batasan, yaitu :

1. Profil kerjasama merupakan keterampilan kerjasama yang harus dimiliki

oleh setiap individu dalam kelompok. Profil kerjasama yang diukur

meliputi aspek (a) menggunakan kesepakatan, (b) berada dalam tugas, (c)

mendorong partisipasi, (d) mengundang orang lain, (e) menghormati

perbedaan individu, (f) menghargai kontribusi, (g)mengambil giliran dan

berbagi tugas, (h) berada dalam kelompok, dan (i) menyelesaikan tugas

tepat waktunya. Untuk mengukur profil kerjasama digunakan alat ukur

berupa angket yang diberikan kepada siswa. Selain angket yang diberikan

kepada siswa, dalam penelitian ini peneliti menggunakan lembar observasi
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dan rekaman video untuk mengamati bagian kerjasama siswa dalam

kelompok pada pembelajaran IPA.

2. Pola kerjasama adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap

anggota kelompok. Beberapa pola kerjasama sebagai berikut: (a)

Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation), (b) Kerjasama Langsung

(Directed Cooperation), (c) Kerjasama Kontrak (Contractual

Cooperation), dan (d) Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation).

3. Pembelajaran IPA merupakan konsep pembelajaran tentang alam dan

mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia.

Materi IPA di sekolah dasar pada semester genap untuk kelas IV

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

bumi dan benda langit; lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap

daratan; sumber daya alam. Untuk materi IPA kelas V semester genap

mencangkup hubungan gaya; gerak dan energi; sifat-sifat cahaya; tanah

dan pembentukan tanah; struktur bumi; air; dan sumber daya alam.

4. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas IVdan V semester genap di SD

Negeri 1 Gedung Meneng Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

F. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran dapat tercapai dengan baik jika ada kerjasama antar siswa.

Kerjasama akan membuat seseorang mampu melakukan lebih banyak hal dari

pada bekerja sendirian. Untuk melihat bagaimana kemampuan kerjasama

siswa dalam pembelajaran, ada beberapa penerapan seperti bahan ajar dan

metode. Bahan ajar digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan



8

kegiatan belajar mengajar dikelas. Metode adalah cara kerja yang bersistem

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran guna mencapai

tujuan yang ditentukan. Kurikulum merupakan penyangga utama dalam

proses pembelajaran. Proses pendidikan akan dapat berjalan dengan lancar,

kondusif, dan aktif apabila pendidikan dijalankan degan baik sesuai dengan

kurikulum. Guru sebagai fasilitator akan berhasil jika dalam merancang

proses belajar mengajar dilakukan dengan benar yang sesuai dengan langkah-

langkah yang sistematis.

Pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013 yaitu menggunakan tema

terpadu, makna terpadu dalam pembelajaran IPA adalah adanya keterkaita

antara berbagai aspek dan materi yang tertuang dalam kompetensi dasar IPA

sehingga melahirkan satu atau beberapa tema pembelajaran. Pada hakikatnya

IPA memiliki tiga kompoen utama dalam sebuah pembelajaran seperti sikap,

proses dan produk. Dalam pembelajaran IPA siswa dituntut harus memiliki

sikap ilmiah, seperti rasa ingin tahu, tekun, teliti, bertanggung jawab, mahir,

kerjasama, kreatif, dan jujur, sehingga melahirkan satu atau beberapa tema

pembelajaran. Keterpaduan dalam pembelajaran IPA dimaksudkan agar

pembelajaran IPA lebih bermakna, efektif, dan efesien.

Kurikulum 2013 tidak hanya kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja

yang tampak, melainkan kompetensi sikap keagamaan dan sikap sosial.

Selain kurikulum 2013, model pembelajaran yang bersifat student center

sangat penting untuk digunakan guru sebagai strategi pembelajarn guna untuk

mencapai suatu pembelajaran yang baik dan memuaskan. Model-model
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pembelajaran yang bisa meningkatkan interaksi siswa dalam proses

pembelajaran dikelas yaitu model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.

Kedua model pembelajaran ini sangat perkaitan satu sama lain, model

pembelajaran tersebut siswa dapat lebih meningkatkan kemampuan akademik

dan kemampuan sosial. Dari beberapa pengaruh diatas maka dapat

terciptanya kerjasama pembelajaran IPA disekolah dasar. Dengan

bekerjasama yang dilakukan didalam kelas diharapkan lebih menghasilkan

hasil belajar yang maksimal karena dalam kerjasama siswa berperan sendiri

dan dapat mengembangkan ide-ide yang kreatif. Selain itu siswa dapat

menggali informasi yang lebih banyak. Dengan pola belajar yang demikian

diharapkan aktivitas kerjasama siswa dalam pembelajaran dapat meningkat

dan hasilnya lebih baik dengan melakukan kerjasama yang baik.

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan dibawah

ini :

Gambar 1. Skema kerangka pikir terkait kemampuan kerjasama siswa dalam
pembelajaran IPA

Pembelajaran IPA
Kurikulum

Iklim
Kelas

Kemampuan Kerjasama
Siswa dalam

Pembelajaran IPA

Guru Metode Bahan Ajar



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran IPA di SD

Pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model implementasi

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan di jenjang pendidikan dasar

yaitu SD dan SMP. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu membutuhkan

profesionalisme guru yang memadai. Guru harus memiliki cukup ilmu dalam

menyampaikan pengetahuan IPA secara utuh (Sudaryono dkk, 2013).

Departemen pendidikan Nasional (dalam Indriati, 2012: 192) menjelaskan

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui

pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan deduksi untuk

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya.

Sebelum membahas tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran IPA

dilaksanakan khususnya di Sekolah Dasar, kita perlu mengkaji beberapa

permasalahan pembelajaran IPA yang terjadi di lapangan saat ini (Wuryastuti,

2008), antara lain:

1. Dalam proses pembelajaran di sekolah saat ini tidak atau belum memberi

kesempatan maksimal kepada siswa untuk mengembangkan kreatifitasnya.

Hal ini disebabkan gaya belajar guru yang selalu mendrill siswa untuk
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menghafal berbagai konsep tanpa disertai pemahaman terhadap konsep

tersebut.

2. Bahan ajar yang diberikan di sekolah masih terasa lepas dengan

permasalahan pokok yang timbul di masyarakat, terutama yang berkaitan

dengan perkembangan teknologi dan kehadiran produk-produk teknologi

di tengah-tengah masyarakat, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk mengembangkan dan

menyelaraskan bahan ajar sains dengan perkembangan teknologi setempat

dan permasalahnnya yang berkaitan dengan bahan kajian yang tercantum

dalam kurikulum.

3. Keterampilan proses belum nampak dalam pembelajaran di sekolah

dengan alasan untuk mengejar target kurikulum.

4. Pelajaran IPA yang konvensional hanya menyiapkan peserta didik untuk

melanjutkan studi yang lebih tinggi, bukan menyiapkan SDM yang kritis,

peka terhadap lingkungan, kreatif, dan memahami teknologi sederhana

yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Pembelajaran IPA yang demikian sudah memenuhi harapan dari Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan yaitu pembelajaran di Sekolah Dasar hendaknya

bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas

anak, efektif, demokratis, menantang, menyenangkan, dan mengasyikkan.

Darmodjo dan Kaligis (1993: 7), pembelajaran IPA didasarkan pada hakikat

IPA sendiri yaitu dari segi proses, produk, dan pengembangan sikap.

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar sebisa mungkin didasarkan pada

pendekatan empiris dengan asumsi bahwa alam raya ini dapat dipelajari,
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dipahami, dan dijelaskan yang tidak semata-mata bergantung pada metode

kausalitas tetapi melalui proses tertentu, misalnya observasi, eksperimen, dan

analisis rasional. Pada hakikatnya IPA meliputi tiga cakupan yaitu IPA

sebagai produk, IPA sebagai proses dan IPA sebagai sarana pengembangan

sikap ilmiah.

1. IPA sebagai Proses

Iskandar (1997: 5) mengartikan keterampilan proses IPA adalah

keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ditinjau dari tingkat

kerumitan dalam penggunaannya, keterampilan psroses IPA dibedakan

menjadi 2 kelompok yaitu keterampilan proses dasar (basic skills) dan

keterampilan proses terintegrasi (integrated skills) (Dimyati dan Moejiono,

2006: 16). Keterampilan-keterampilan proses dasar menjadi dasar untuk

keterampilan-keterampilan proses terintegrasi yang lebih kompleks.

Contoh: seseorang untuk dapat menabulasikan data (jenis keterampilan

proses terintegrasi) maka orang tersebut harus memiliki keterampilan

mengukur (jenis keterampilan proses dasar).

2. IPA sebagai Produk

Produk IPA adalah sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan

analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Bentuk-

bentuk produk IPA meliputi istilah, fakta, konsep, prinsip dan prosedur.

Iskandar (1997: 3) menyatakan bahwa fakta adalah pernyataan-pernyataan

tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang

benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Sementara itu
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Djojosoediro, 2010 mengartikan fakta sebagai ungkapan tentang sifat-sifat

suatu benda, tempat, atau waktu adanya atau terjadinya suatu benda atau

kejadian.

3. IPA sebagai Sikap Ilmiah

Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh

ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan (Iskandar, 1997: 11)

sikap-sikap ilmiah meliputi: (a) obyektif terhadap fakta; ( b) tidak tergesa-

gesa mengambil kesimpulan; (c) berhati terbuka artinya bersedia

menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut

bertentangan dengan penemuannya sendiri; (d) tidak mencampur-adukkan

fakta dengan pendapat; (f) bersikap hati-hati; (g) sikap ingin menyelidiki

atau keingintahuan (couriosity) yang tinggi (Djojosoediro, 2010: 27).

Sanjaya, 2008 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah

kurikulum oprasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing

satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan

dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi

dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih

familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki

tanggung jawab yang memadai (Wiyana, dkk. 2013: 240).

Karakteristik KTSP sebagai pemberian otonomi luas kepada sekolah dan

satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi,

kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta team-kerja yang
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kompak dan transparan. Masing-masing karakteristik menurut Mulyasa,

2008: 28-31) tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, KTSP

memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai

seperangkat tanggung jawab untuk mengembagkan kurikulum sesuai

dengan kondisi setempat. Melalui otonomi daerah yang luas sekolah dapat

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan

partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung

jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara

proporsional, dan profesional.

2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, dalam KTSP

pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang

tua yang tinggi. Masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk

membantu sekolah sebagai nara sumber pada berbagai kegiatan sekolah

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional, kepala sekolah dan

guru-guru sebagi tenaga pelaksanaan kurikulum merupakan orang-orang

yang memiliki kemampuan dan integritas profesional.

4. Team-kerja yang kompak dan transparan, dalam dewan pendidikan dan

komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara

harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan

suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak.
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Secara umum tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan

satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga

pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan

secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan

menurut Widuri, 2012: 8) diterapkannya KTSP adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidkan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah

dalam mengembangkan kurikulum, mengelolah dan memberdayakan

sumber daya yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam

mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama.

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan

dicapai.

Metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada kurikulum 2013, Kurniasih

(2014: 43) menyatakan ada beberapa metode pembelajaran yang dapat

membuat peserta didik aktif dan tentunya dapat dijadikan acuan pada proses

pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 metode (PBL), Bud dan Feletri (dalam

Rusman, 2012) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah

inovasi yang paling siknifikan dalam pendidikan. Margeston (dalam Rusman,

2012) mengemukakan bahwa pembelajaran PBL membantu untuk

meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam

pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif. Pembelajaran PBL

memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja

kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik dibanding
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pendekatan yang lain (Rusman, 2012: 230-240). Beberapa landasan prinsip

pengguna PBL dan e-learning adalah :

a. Menggunakan masalah yang riil untuk membangkitkan motivasi;

b. Mengondisikan lingkungan kaitannnya dengan informasi global;

c. Mendorong proses pemanfaatan dan pengembangan belajar e-learning;

d. Menekankan pada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan daripada

bahan belajar;

e. Menyediakan sistem dalam kolaborasi;

f. Optimis dalam menggunakan struktur yang fleksibel; dan

g. Mengembangkan evaluasi dan kritik terhadap sumber informasi.

Selain metode pembelajaran PBL, ada juga metode pembelajaran kelompok

(cooperative learning) sering digunakan dalam setiap kegiatan belajar

mengajar karena selain hemat waktu juga efektif, apabila jika metode yang

diterapkan sangat memadai untuk pengembangan peserta didik. Metode yang

dapat diterapkan sangat memadai untuk perkembangan peserta didik. Metode

yang dapat diterapkan antara lain : proyek kelompok, diskusi terbuka,

bermain peran (Mendikbud, 2012: 17). Ada beberapa teknik dalam metode

Cooperative learning diantaranya : teknik mencari pasangan, bertukar

pasang, jigsaw, berfikir berpasangan berempat dan lain-lain. Teknik Jigsaw

dan berfikir berpasangan berempat adalah metode yang memberikan

kesempatan pada siswa untuk bekerja bersama-sama dalam kelompok yang

beranggotakan 4-5 orang (Rofiq, 2010).
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Metode pembelajaran inkuiri atau penemuan adalah proses mental dimana

siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati,

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat

kesimpulan dan sebagainya (Hamalik, 2001: 219). Sutrisman (1987: 639),

model inkuiri adalah model belajar dengan inisiatif sendiri, yang dapat

dilaksanakan secara individu atau kelompok kecil. Situasi inkuiri yang ideal

dalam kelas terjadi, apabila murid-murid merumuskan prinsip baru melalui

bekerja sendiri atau dalam grup kecil dengan pengarahan minimal dari guru.

Peran utama guru dalam pelajaran inkuiri sebagai moderator. Soemantri

(2000: 142), pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri memiliki

tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan

memproses bahan pelajarannya,

2. Mengurangi ketergantungan siswa pada guru untuk mendapatkan

pelajarannya,

3. Melatih peserta didik dalam menggali dan memanfaatkan lingkungan

sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya,

4. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan proses

bahan pelajarannya,

5. Mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru untuk mendapatkan

pengalaman belajarnya, dan

6. Melatih peserta didik menggali dan memanfaaatkan lingkungan sebagai

sumber belajar yang tidak ada habisnya.
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Sanjaya (2006) , Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama metode inkuiri

yaitu : (a) inkuiri menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan, artinya metode inkuiri menempatkan siswa sebagai

subjek belajar, (b) seluruh aktifitas siswa diarahkan untuk mencari dan

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (Self Belief), dan (c)

inkuiri mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan

kritis,atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari

prosesmental.

Widyantini, 2014 menjelaskan bahwa Metode Project Based Learning (PjBL)

adalah strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk memperoleh

pengetahuan dan pemahaman baru berdasar pengalamannya melalui berbagai

presentasi. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah siswa

menyelidiki ide-ide penting dan bertanya, siswa menemukan pemahaman

dalam proses menyelidiki, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya,

menghasilkan produk dan berpikir kreatif, kritis dan terampil  menyelidiki,

menyimpulkan materi, serta menghubungkan dengan masalah dunia nyata,

otentik dan isu-isu.

Sanjaya (2006) model inkuiri adalah rangkaian pembelajaran yang

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan

utama model inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir.
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Sehingga model ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi

pada proses belajar. Oleh karena itu kriteria keberhasilan dari proses

pembelajaran dengan menggunakan inkuiri bukan ditentukan oleh sejauh

mana siswa menguasai materi pelajaran, tetapi sejauh mana siswa beraktivitas

mencari dan menemukan sendiri.

Selanjutnya Anitah (2009: 55) menyatakan bahwa, belajar penemuan atau

discovery learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa

dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan

keterampila. Pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning

diantaranya : guru menyajikan masalah dengan mengajukan pertanyaan

tentang inti masalah misalnya bangun ruang,siswa berusaha memecahkan

dengan cara mengenal masalah (merumuskan permasalahan,merumuskan

hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa data hasil, dan membuat

kesimpulan) serta menyampaikan hasil penelitian dari masalah yang diteliti.

Robert (dalam Azaria, 2013) menyatakan bahwa discovery adalah proses mental

dimana anak atau individu mengasimilasi konsep dan prinsip. Jadi seorang siswa

dikatakan melakukan discovery bila anak terlihat menggunakan proses

mentalnya dalam usaha menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip. Proses-

proses mental yang dilakukan, misalnya mengamati,menggolongkan, mengukur, menduga

dan mengambil kesimpulan.

Berdasarkan metode-metode tersebut berkaitan dengan kerjasama siswa,

karena suatu permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan adanya

kerjasama antar siswa. Motede yang paling berkaitan dengan kerjasama yaitu
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PBL, inkuiri, dan PjBL, ketiga metode ini lebih sesuai karena melibatkan

siswa untuk bekerjasama menekankan pada pemecahan masalah,

meningkatkan keterlibatan siswa dalam menemukan dan memproses bahan

pelajaran, mengurangi ketergantungan siswa pada guru untuk mendapatkan

pelajarannya, serta melatih siswa menggali dan memanfaatkan lingkungan

sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya.

B. Karakteristik Sekolah Dasar

Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk

setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari

dari usia sekitar 3) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12

sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah paspor yang sangat

diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka

lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan

secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996). Dengan demikian,

pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi

setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat

setempat, dan masyarakat dunia, termasuk di dalamnya lembaga satuan

pendidikan.

Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh

kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Pendidikan Dasar di masa

depan akan membentuk konsep dasar dan esensi yang dimiliki para

pengambil kebijakan pendidikan dasar pada tingkat nasional, regional

maupun kabupaten/kota, dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan
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pendidikanakan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan

dasar di masa depan. Karakteristik anak sekolah dasar secara umum  berikut

ini : secara ilmiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik pada dunia

sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri, mereka bergetar perasaannya

dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak suka mengalami

ketidakpuasan dan menolak kegagalan - kegagalan, mereka belajar secara

efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi, dan  mereka

belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak –

anak lainnya (Mulyani dan Johar, 2011: 11).

Program belajar pada setiap jenis satuan pendidikan dasardi masa depan harus

dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan

dasar. Pengembangan program belajar pendidikan dasar harus dikaitkan

dengan karakteristik kualitas sumber daya manusa yang diperlukan untuk

kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan

karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan

jenjang satuan pendidikan dasar. Dalam menghadapi harapan dan tantangan

masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan,

baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi

pendidikan, termasuk pendidikan dasar,adalah memungkinkan setiap orang,

tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan

mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap hidup

sendiri, dan pencapaian tujuan pribadi (Delors, 1996).
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C. KerjaSama

Kerjasama merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok

sehingga terdapat hubungan erat antar tugas pekerjaan anggota kelompok

lain, demikian pula penyelesainnya (Poerwadarminta, 2007: 492). Kerjasama

sangat menguntungkan perkembangan dan pertumbuhan siswa, baik secara

jasmani maupun rohani,mental, spiritual dan fisikal (Ihsan, 2005: 92).

Dengan bekerjasama, para anggota kelompok kecil akan mampu mengatasi

berbagai rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh tanggung jawab,

mengandalkan bakat setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain

dalam mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan (Johnson, 2008:

163).

Kerjasama antarsiswa dalam kegiatan belajar dapat memberikan berbagai

pengalaman. Mereka lebih banyak mendapatkan kesempatan berbicara,

inisiatif, menentukan pilihan, dan secara umum mengembangkan kebiasaan

yang baik. Siswa yang sama-sama bekerja dalam kelompok akan

menimbulkan persahabatan yang akrab, yang terbentuk di kalangan siswa,

ternyata sangat berpengaruh pada tingkah laku atau kegiatan masing-masing

secara individual. Dengan adanya kerjasama dalam pembelajaran, siswa dapat

mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh

dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis (Isjoni, 2013: 36).

Suryosubroto (2004: 16) kerjasama ini dikarenakan adanya kesamaan

tanggung jawab masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dan individu-

individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-
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usaha pendidikan. Kesamaan tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat

dan orang tua murid adalah: (a) membantu dan mengisi kegiatan anak di

sekolah yang hanya berkisar tujuan, sementara siswa waktunya dihabiskan di

rumah dan di masyarakat, (b) memberikan sumbangan keuangan dan barang,

dan (c) mencegah perbuatan dan tingkah laku yang kurang baik.

Bentuk-bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat menurut Wiranti, 2012

merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 39 Tahun 1992 yang meliputi:

a. Mengikutsertakan wali murid dalam menunjang pelaksanaan pendidikan;

b. Pemberian bantuan tenaga ahli;

c. Mendayagunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut menunjang

pelaksanaan pendidikan;

d. Pengadaan dana dan memberi bantuan yang berupa wakaf, beasiswa,

hibah, pinjaman dan bentuk-bentuk lain; dan

e. Pengadaan dan pengadaan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk

melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Kerjasama kelompok diperlukan keterbukaan atau transparansi dan untuk

menciptakan keterbukaan diperlukan kemauan dan kemampun setiap anggota

organisasi atau kelompok untuk berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya

sekedar berbicara, tetapi bagaimana seseorang atau komunikator mampu

mengeluarkan pendapat atau jalan pikirannya kepada orang lain, sehingga

orang lain mau dan mampu menerima pendapatnya. Kerjasama kelompok

sangat diperlukan dalam suatu organisasi supaya kumpulan manusia tersebut

dapat saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Adapun alasan-
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alasan diperlukannya kerjasama kelompok menurut (Wiranti, 2012: 62-64)

adalah sebagai berikut:

1) Hasil kerja sama kelompok dapat memberikan hasil yang lebih banyak,

2) Kerja sama kelompok memberikan semangat, kepuasan dan kebahagiaan

bagi para anggota kelompok,

3) Kemampuan perorangan dalam kerja sama kelompok dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan

4) Keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling membantu antara

anggota kelompok.

Barkley (2014: 8) menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif bisa

berlangsung apabila pelajar dan pengajar bekejasama menciptakan

pengetahuan. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah pedagogik yang

puatnya terletak dalam asumsi bahwa manusia selalu menciptakan makna

bersama dan proses tersebut selalu memperkaya dan memperluas wawasan

mereka. Tujuan pembelajaran kolaboratif adalah membangun pribadi yang

otonom dan pandai mengartikulasikan pemikirannya, meski terkadang hal

semacam itu dapat memicu perbedaan pendapat yang seolah melemahkan

tujuan pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif informal menurut Rusman 2012: 85 , terdiri dari

kegiatan-kegiatan yang membuat para siswa bekerja bersama untuk mencapai

sebuah tujuan pembelajaran bersama dalam kelompok-kelompok yang

bersifat sementara dan khusus yang bertahan sekitar beberapa menit saja

dalam satu periode kelas. Penyampaian pelajaran dengan tetap
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mempertahankan keterlibatan aktif siswa secara intelektual, mengharuskan

dilakukannya diskusi yang terfokus sebelum dan setelah penyampaian

pelajaran serta diselingi dengan diskusi-diskusi berpasangan sepanjang

penyampain pelajaran.

a. Diskusi terfokus, membagi siswa dalam kelompok berpasangan dan

memberikan tugas kooperatif kepada setiap pasangan untuk

menyelesaikan tugas awal. Tujuannya adalah untuk mendorong

pengorganisasian awal dari apa yang sudah diketahui siswa tentang topik

yang akan disampaikan dan menciptakan ekspektasi terhadap apa saja

yang akan tercakup dalam pelajaran yang akan disampaikan.

b. Segmen penyampain pelajaran, menyampaikan segmen pertama dari

pelajaran.

c. Diskusi berpasangan, memberikan waktu selama tiga sampai empat menit

kepada pasangan siswa untuk berdiskusi secara terfokus mengenai materi

yang baru disampaikan.

Komponen pembelajaran kooperatif, yakni cooperative teck atau tugas

kerjasama dan cooperative incentive structur atau struktur insentif kerjasama.

Tugas kerjasama berkenaan dengan suatu hal yang menyebabkan anggota

kelompok kerjasama dengan menyelesaikan tugas yang telah diberikan.

Sedangkan struktur insentif kerjasama merupakan sesuatu hal yang

membangkitkan motivasi siswa untuk melakukan kerjasama dalam rangka

mencapai tujuan kelompok tersebut. Dalam pembelajaran kooperatif adanya

upaya peningkatan prestasi belajar siswa (student achievement) dampak
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penyerta, yaitu sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain (Rusman,

2012: 206).

Profil kerjasama menurut Eggen dan Kauchak (2013: 4), yaitu mendengarkan

dengan sopan ketika orang lain berbicara dan memulai berbicara setelah

orang tersebut selesai berbicara, menghormati dan menghargai  ide-ide atau

gagasan-gagasan yang diberikan oleh orang lain, merumuskan dan dapat

menangkap ide-ide yang diberikan oang lain, dan mendorong setiap anggota

untuk berpartisipasi di dalam kelompok.

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

mengarahkan, yaitu menyusun rencana yang akan dilaksanakan dan

mengajukan alternatif untuk memecahkan masalah, (b) menerangkan, yaitu

menjelaskan kepada anggita kelompok lain, (c) bertanya, yaitu setiap anggota

kelompok berhak mengajukan pertanyaan supaya mendapatkan informasi

yang lebih banyak, (d) mengkritik, yaitu memberikan sanggahan dan

mempertanyakan gagasan atau ide yang diajukan, (e) penengah, yaitu

meredakan konflik dalam kelompok dan meminimalkan ketegangan yang

terjadi pada setiap kelompok.

Isjoni (2013: 65), kerjasama merupakan kerja kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda, serta siswa dituntut memiliki keterampilan-

keterampilan berkerjasama. Keterampilan-keterampilan kooperatif yang

dikemukakan oleh Lungdren (dalam Isjoni 2013: 65-66) sebagai berikut:
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a. Mengemukakan kesepakatan dimaksud dengan menggunakan

kesepakatan adalah menyamakan pendapat yang berguna untuk

meningkatkan hubungan kerja dalam kelompok.

b. Menghargai konstribusi, menghargai berarti memperhatikan atau

mengenal apa yang dapat dikatakan atau dikerjakan anggota lain. Hal ini

berarti harus selalu setuju dengan anggota lain, dapat kritik yang

diberikan itu ditujukan terhadap ide dan tidak individu.

c. Mengambil giliran dan berbagi tugas mengandung arti bahwa setiap

anggota kelompok bersedia menggantikan dan bersedia mengemban

tugas/ tanggung jawab tertentu dalam kelompok.

d. Berada dalam kelompok adalah setiap anggota tetap dalam kelompok

kerja selama kegiatan berlangsung.

e. Berada dalam tugas adalah meneruskan tugas yang menjadi tanggung

jawbnya, agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai waktu yang dibutuhkan.

f. Mendorong partisipasi berarti mendorong semua anggota kelompok untuk

memberikan konstribusi terhadap tugas kelompok.

g. Mengundang orang lain adalah mengundang orang lain untuk berbicara

dan berpartsipasi terhadap tugas.

h. Menyelesaikan tugas dalam waktunya

i. Menghormati perbedaan individu berarti bersikap menghormati terhadap

budaya, suku, ras, atau pengalaman dari semua siswa atau peserta didik.

Pola kerjasama yang sering terjadi dalam proses pembelajaran memiliki

beberapa karakteristik berupa tim, berbagi tugas untuk mecapaii tujuan

pembelajaran, diantaranya anggota tim saling memberi masukan untuk lebih
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memahami masalah yang dihadapi (Ihsan, 2014: 9). Agar pembelajaran

mencapai kerjasama yang baik dan hasil yang baik penting untuk membentuk

kelompok yang efektif. Pembentukan kelompok yang efektif dapat dilihat

dari jenis kelompok, yaitu kelompok dapat bersifat formal, informal, atau

dasar.

Pola dalam pembelajaran dapat memberikan gambaran bahwa seiring dengan

pesatnya perkebangan media pembelajaran, baik software maupun hadrware,

akan membawa perubahan bergesernya peranan guru sebagai penyampai

pesan. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam

kegiatan pembelajaran. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai

media dan sumber belajar, baik itu dari majalah, modul, siaran radio

pembelajaran, televisi pembelajaran,dan internet (Rusman, 2012: 135).

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses interaksi sosial, dimana

didalamnya terdapat berbagai macam aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan

bersama dengan saling membantu dan memahami satu sama lain. Santoso

(2010: 191), bahwa kerjasama adalah usaha yang dikoordinasikan yang

ditujukan kepada tujuan yang dapat dipisahkan. Pengertian ini memperkuat

pandangan bahwa kerjasama untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan

usahnya sendiri sehingga individu tersebut memerlukan bantuan individu

lain. Kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap

kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan

out-group-nya).
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Dalam teori-teori sosiologi menurut Soekanto (1990), bentuk kerjasama yang

biasa diberi nama kerjasama (cooperation). Kerjasama tersebut lebih lanjut

dibedakan lagi dengan :

a. Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation) : Kerjasama yang serta

merta, tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu

b. Kerjasama Langsung (Directed Cooperation) : Kerjasama yang

merupakan hasil perintah atasan atau penguasa

c. Kerjasama Kontrak (Contractual Cooperation) : Kerjasama atas dasar

tertentu

d. Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation) : Kerjasama sebagai

bagian atau unsur dari sistem sosial.

Hubungan masyarakat tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi

sekolah berusaha secara aktif serta mengambil inisiatif untuk melakukan

berbagai aktivitas agar tercipta hubungan dan kerjasama harmonis. Hubungan

sekolah dengan masyarakat harus dapat: 1. memberikan informasi secara jelas

dan lengkap kepada masyarakat; 2. melakukan persuasi kepada masyarakat

dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan

terhadap sekolah; dan 3. suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan

yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh

masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari

masyarakat ke sekolah (Purwanto, 2008: 19).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap bulan Mei tahun Ajaran

2015/2016 di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V SD Negeri

1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa tahun ajaran 2015/2016 dengan

masing-masing jumlah 29 siswa dan 22 siswa. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah sampling jenuh (Sugiyono, 2012: 85). Berdasarkan

teknik sampling tersebut, maka siswa kelas IV dan V dari SD Negeri 1

Gedung Meneng pada tahun Ajaran 2015/2016 diambil sebagai subjek

penelitian.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah  penelitian deskriptif sederhana (Margono, 2010:

9). Penelitian ini dilakukan untuk mengambil informasi langsung yang ada di

lapangan tentang kemampuan kerjasama siswa di kelas IV dan V dalam

pembelajaran IPA pada SD Negeri1 Gedung Meneng.
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D. Prosedur Penelitian

Langkah- langkah Penelitian :

1. Tahap Persiapan

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan untuk observasi ke

sekolah tempat diadakannya penelitian.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti yaitu

kelas IV dan kelas V.

c. Melakukan diskusi dengan guru yang bertujuan untuk mendapatkan

informasi metode pembelajaran yang sering digunakan dalam

pembelajaran IPA dan didapatkan informasi dari guru kelas IV

dankelas V menggunakan metode ceramah dan diskusi.

d. Menetapkan sampel  penelitian, yaitu siswa kelas IV dan V.

e. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam

penelitian yaitu: angket mengenai profil kemampuan kerjasama yang

diberikan kepada siswa, daftar pertanyaan berupa wawancara untuk

guru, dan lembar observasi untuk peneliti berupa daftar cek.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan pengamatan di kelas pada saat guru melakukan

pembelajaran IPA selama dua kali pertemuan pada masing-masing

kelas.

b. Peneliti melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar

observasi dan rekaman video.



32

c. Memberikan angket kepada siswa tentang profil kemampuan

kerjasama yang dilakukan dalam pembelajaran IPA.

d. Memberikan daftar pertanyaan yang berupa wawancara kepada guru

unuk mengetahui tentang proses pembelajaran IPA.

e. Menganalisis hasil observasi siswa dan memberikan skor terkait

dengan kemampuan kerjasama siswa dengan rumus yang sudah dibuat

sebelumnya.

f. Menganalisis angket siswa dan memberikan skor serta

mempersentasekannya dengan menggunakan rumus yang sudah dibuat

sebelumnya.

g. Mendeskripsikan kemampuan kerjasama siswa menggunakan kriteria

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

dan rendah.

E. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data penelitian ini berupa data kualitatif yaitu berupa kemampuan

kerjasma siswa dilihat berdasarkan kriteria sangat tinnggi, tinggi, sedang,

sangat rendah, dan rendah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pada penelitian ini untuk mengamati kemampuan kerjasama siswa

menggunakan lembar observasi (Margono, 2010: 58). Lembar observasi
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ini digunakan peneliti untuk melihat profil kemampuan kerjasama yang

terjadi pada saat dilaksanakan pembelajaran berkelompok dengan

kriteria- kriteria mengenai kemampuan kerjasama.

Tabel 1. Kisi-Kisi Lembar Observasi Tentang Kemampuan Kerjasama
Siswa dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

No. Aspek kerjasama yang diukur
Nomor
Item

1 Menggunakan kesepakatan 1

2 Menghargai kontribusi 2

3 Mengambil giliran dan berbagi tugas 3
4 Setiap anggota tetap berada dalam kelompok 4
5 Berada dalam tugas 5
6 Mendorong partisipasi 6
7 Mengundang orang lain 7
8 Menyelesaikan tugas dalam waktunya 8
9 Menghormati perbedaan individu 9
10 Musyawarah dalam kelompok 10
11 Peran ketua kelompok 11, 12

(Sumber: Modifikasi dari soekanto 1990 dan Lungdren (dalam Isjoni,
2013:65-66)).

b. Angket

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh

informasi dari responden (Sudaryono, dkk., 2013: 30). Angket yang

diberikan kepada siswa berkaitan dengan profil kerjasama siswa dalam

kelompok, pertanyaan profil kerjasama siswa terdapat 9 butir

pertanyaan.



34

Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Siswa Tentang KerjasamaSiswa dalam
Pembelajaran IPA

No. Aspek kerjasama yang diukur
Nomor
Item

1 Menggunakan kesepakatan 1

2 Menghargai kontribusi 2

3 Mengambil giliran dan berbagi tugas 3
4 Setiap anggota tetap berada dalam kelompok 4
5 Berada dalam tugas 5
6 Mendorong partisipasi 6
7 Mengundang orang lain 7
8 Menyelesaikan tugas dalam waktunya 8
9 Menghormati perbedaan individu 9
10 Musyawarah dalam kelompok 10
11 Peran ketua kelompok 11, 12

(Sumber: Modifikasi dari soekanto 1990 dan Lungdren (dalam Isjoni,
2013:65-66)).

c. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan

menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara (Sudaryono, dkk.,

2013: 35). Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang proses

pembelajaran IPA. Peneliti menerima informasi dari guru secara

langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisikan

beberapa pertanyaan.
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Daftar pertanyaan:

Tabel 3. Daftar pertanyaan wawancara

No Pertanyaan

1. Bagaimana caraBapak/ 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 karakter siswa

2. Berapa jumlah anggota dalam setiap kelompok yang Bapak/Ibu
buat?

3. Apakah dalam penilaian kelompok, Bapak/Ibu memperhatikan
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 apa yang Bapak/Ibu berikan dalam diskusi?

7. Apakah Bapak/Ibu mendorong siswa mendengarkan gagasan
dan pikiran siswa lainnya?

8. Bagaimana Bapak/Ibu mengigatkan siswa untuk berperan aktif
dalam diskusi?

9. Apakah siswa menyenagi 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 melakukan dokumentasi dalam proses pengumpulan data

berupa rekaman video dan foto-foto (Sudaryono, dkk., 2013: 41). Selain

itu peneliti meminta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan

silabus untuk mengetahui benar tidak pembelajaran dilakukan.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif. Data-data yang ada adalah data kualitatif yang diubah menjadi data

kuantitatif kemudian dideskripsikan dengan mempersentasikannya.

1. Data Kualitatif

Dalam menganalisis data yang terkumpul dari lapangan, penulis

menggunakan metode deskriftif kualitatif dimana data dan informasi

diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Data kualitatif

diperoleh dari hasil observasi (berupa dafta rcek) dan wawancara yang

dilakukan dengan guru kelas IV dan V SD unuk mengetahui tentang

proses pembelajaran IPA. Adapun langkah-langkah analisis penelitian ini

sebagai berikut :

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

diperoleh peneliti dari lembar observasi mengenai profil kerjasama

siswa.

b. Menghitung skor yang diperoleh dari lembar observasi dalam bentuk

persentase dengan menggunakan rumus analisis deskriptif persentase

menurut Ali (2013: 201) sebagai berikut:% = × 100
Keterangan :

n = nilai yang diperoleh responden
N  = nilai yang semestinya diperoleh responden
% = persentase kemampuan kerjasama siswa kelas IV dan V
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Hasil perhitungan dalam bentuk persentase kemudian diinterpretasikan

dengan tabel kriteria tingkat kemampuan kerjasama siswa sebagai

berikut:

Tabel 4. Kriteria Tingkat Kemampuan Kerjasama Siswa dalam
Pembelajaran IPA Kelas IV dan V

No Interval nilai Kriteria
1. 81 – 100 Sangat tinggi
2. 61 – 80 Tinggi
3. 41 – 60 Sedang
4. 21– 40 Rendah
5. 0-20 Sangat rendah

(Sumber : Riduwan, 2012: 89)

c. Peneliti juga menggunakan angket untuk mengetahui profil

kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran dengan

mengklasifikasikan skor nilai 1 (Ya) dan 0 (Tidak) sedangkan untuk

pertanyaan dengan kalimat negatif mengklasifikasikan skor nilai 1

(Tidak) dan 0 (Ya).

d. Menghitung skor dari angket dalam bentuk persentasi dengan

menggunakan rumus analisis deskriptif presentasi menurut Ali (2013:

201) sebagai berikut: % = × 100
Keterangan :

% = persentase pola dan profil kemampuan kerjasama siswa dalam
kelompok,

n = skor yang diperoleh
N = jumlah skor



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

kemampuan kerjasama pada pembelajaran IPA di SD Negei 1 Gedung Meneng,

Bandar Lampung sudah mencapai dalam kiteria “tinggi” dilihat dari hasil

persentase berikut:

1. Profil kemampuan kerjasama  pada lembar observasi kelas IV yakni pada

aspek disiplin tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 69% dan

profil kemampuan kerjasama  pada kelas V yakni pada aspek respek dan

taat aturan  tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 78%. Profil

kemampuan kerjasama  pada angket siswa  kelas IV yakni pada aspek taat

aturan  tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 79% dan profil

kemampuan kerjasama  pada kelas V yakni pada aspek displin tergolong

dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 78%.

2. Pola kerjasama siswa pada pembelajaran IPA di sekolah SD Negeri 1

gedung Meneng terbentuk 4 pola kerjasama. Pola kerjasama spontan,

kerjasama kontrak dan kerjasama langsung terbentuk pada masing-masing

dua kelompok sedangkan pada pola kerjasama langsung terbentuk 3

kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga pola yang lebih



63

menonjol pada sekolah ini adalah pola kejasama langsung (Directed

Cooperation).

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti menemukan kekurangan-kekurangan sehingga

peneliti menyarankan sebaiknya:

1. Untuk penelitian deskriptif , diperlukan adanya referensi dari berbagai

sumber dan memerlukan bantuan dari observer lain, sehingga peneliti

tidak merasakan kesulitan untuk menyatakan fakta-fakta yang terjadi

dilapangan.

2. Kepada peneliti lain, sebelum melakukan observasi kemampuan

kerjasama dalam pembelajaran IPA sebaiknya lebih banyak lagi dalam

pengambilan sampel agar data yang diperoleh dapat dibandingkan.
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