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Peningkatkan Efektivitas Pembelajaran Matematika Teorema
Phytagoras dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Pada
Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 28 Surabaya Semester Ganjil  Tahun

Pelajaran 2012-2013

Oleh :
Drs. Moch. Kelik Sachroen Djailani, M Si

SMP NEGERI 28 SURABAYA

ABSTRAK :Penyebab rendahnya prestasi belajar matematika adalah rendahnya minat siswa
terhadap belajar matematika. Mereka mempunyai kesan bahwa matematika adalah pelajaran yang
sulit  dipelajari dan membosankan bahkan menakutkan. Apalagi siswa selalu menunda-nunda tugas.
Kurikulum yang sedang kita gunakan saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP).Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan harapan adalah model pembelajaran
kooperatif (cooperative learning). kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran
matematika materi Pytagoras  pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 28  Surabaya. Penelitian ini
difokuskan pada materi Teorema Pythagoras diberikan pada kelas VIII semester 1 yang terdiri dari
dari 2 kompetensi dasar, yaitu: 3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah
dan 3.2 Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras,
Pembelajaran ini direncanakan 2 siklus, Siswa yang diamati adalah siswa SMP Negeri 28 Surabaya
tahun pelajaran 2012-2013 kelas VIII A. Sesuai dengan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran matematika
materi Teorema Pythagoras di kelas VIII A SMP Negeri 28 Surabaya

BAB. I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

 Salah satu faktor`penyebab

rendahnya prestasi belajar matematika

siswa adalah rendahnya minat siswa

terhadap belajar matematika. Mereka

mempunyai kesan bahwa matematika

adalah pelajaran yang sulit  dipelajari dan

membosankan bahkan menakutkan,

apalagi siswa selalu menunda-nunda

tugas, maka semakin berat, susah dan

menyulitkan. Materi yang satu belum

dipahami benar, maka siswa harus

mendapatkan materi yang lain. Hal ini

dikarenakan kurikulum yang sudah

ditetapkan dan harus disajikan pada siswa

tepat pada waktunya.

 Untuk mengatasi hal tersebut

salah satu menggunakan model

pembelajaran yang sesuai dengan

harapan adalah model pembelajaran

kooperatif (cooperative learning).

Pembelajaran kooperatif adalah suatu

strategi pembelajaran yang secara
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berkelompok, siswa belajar bersama dan

saling membantu dalam membuat  tugas

dengan dengan penekanan pada saling

support di  antara  anggota.  Dalam

pembelajaran kooperatif yang perlu

diperhatikan adalah hasil kerja adalah

hasil kelompok, penghargaan adalah

untuk kelompok, dan setiap anggota

mempunyai tugas yang merupakan

bagian dari tugas kelompok.

 Dari uraian di atas bahwa

pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan pemahaman siswa

terhadap materi pembelajaran dan dapat

juga menumbuhkan semangat kerjasama.

Beberapa tipe dari model pembelajaran

kooperatif adalah: (1) Student Team

Achievemenet Division (STAD), (2)

Teams Games Tornament (TGT), (3)

Team Assisted Individualization (TAI),

(4) Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC), (5) JIGSAW, dan

(6) Learning Together. Untuk

menumbuhkan semangat kompetisi dapat

menggunakan pembelajaran kooperatif

tipe TGT. Hal ini dikarenakan dalam

pembelajaran kooperatif tipe TGT

terdapat kegiatan turnamen akademik.

Secara rinci kegiatan pembelajarannya

terdiri dari: penyajian materi, belajar

kelompok, turnamen dan  penghargaan

kelompok.

 Dengan menggubnakan model

pembelajaran TGT, Pembelajaran

Matematika Materi Teorema Phytagoras

dan mengubah dan meningkatkan prestasi

belajar siswa

1.1 Masalah sesungguhnya

Adapun masalah  yang dialami siswa

adalah :

1. Siswa kesulitan dalam memahami

Teorema Phytagoras

2. Siswa kurang termotivasi dalam

belajar matematika

3. Hasil pemahaman tentang Phytagoras

rendah

1.2  Rumusan Masalah

 Berdasarkan masalah diatas,

maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah: Apakah dengan model

melaksanakan pembelajaran kooperatif

tipe TGT dapat meningkatkan efektifitas

pembelajaran matematika materi

Pytagoras  pada siswa Kelas VIIIA SMP

Negeri 28  Surabaya? Dengan indikator

keberhasilan siswa :

1

2

3

Nilai rata ≥ 80

60 ≤ Nilai rata < 80

Nilai rata-rata < 60

Super Team

Great Team

Good Team

1.
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3  Tujuan Penelitian

 Sesuai dengan rumusan

masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1.  Untuk meningkatkan pembelajaran

matematika dengan model kooperatif

tipe TGT pada siswa Kelas VIII A

SMP Negeri 28 Surabaya?

2. Untuk membantu kesulitan siswa

memamahmi Teorema Phytagoras

3. Meningkakan Kinerja guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran

1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari

penelitian ini adalah:

Bagi Guru :

1.  Hasil penelitian ini dapat

dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk memilih dan

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TGT sebagai

alternatif dalam pembelajaran

matematika.

2.  Sebagai bahan pertimbangan bagi

penelitian berikutnya.

Bagi siswa :

1. Dapat menjadikan pembelajaran

matematika menarik

2. Menjadikan giat belajar

3. Dapat menerima materi pelajaran

dengan menyenangkan

 Bagi Sekolah :

 1.Hasil penelitian ini  memberikan

sumbangan  atau solusi terbaik bagi

        sekolah itu sendiri dan

meningkatkan mutu kinerja guru

1.5 Batasan Penelitian

       Penelitian ini difokuskan pada materi

Teorema Pythagoras diberikan pada

Kelas VIII A Semester 1 (Ganjil ) Tahun

Pelajaran 2012-2013

1.  SK (Standar Komptensi ) 3.

     yang terdiri dari dari 2 KD

(kompetensi dasar) :

3.1 Menggunakan Teorema

Pythagoras dalam pemecahan

masalah

3.2  Memecahkan masalah pada

bangun datar yang berkaitan

dengan Teorema Pythagoras.

2. Pembelajaran ini direncanakan 2

siklus.

3. Siswa yang diamati adalah siswa SMP

Negeri 28 Surabaya tahun pelajaran

2012-2013 Kelas VIII A

1.6. Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan

dan menghindari kesalah pahaman dalam

menafsirkan pengertian yang terkandung

dalam penelitian ini, maka perlu

dijelaskan definisi operasional dalam

penelitian, yaitu:

1. Team Game Tournament (TGT)
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merupakan metode pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari 6 fase.

Kegiatan presentasi merupakan

perwujudan dari fase 1 dan 2, kegiatan

belajar kelompok merupakan

perwujudan dari fase 3 dan 4, kegiatan

turnamen merupakan perwujudan dari

fase 5, dan kegiatan penghargan

kelompok merupakan perwujudan dari

fase 6.

2) Phytagoras

Luas daerah persegi yang panjang

sisinya adalah sisi miring suatu

segitiga siku-siku sama dengan jumlah

luas daerah persegi yang panjang

sisinya adalah sisi siku-siku segitiga

tersebut

. BAB. II

KAJIAN PUSTAKA

2.1  Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif

merupakan suatu pembelajaran yang

menekankan pada meningkatnya aktifitas

siswa selama proses belajar mengajar.

Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran

kooperatif siswa dapat berinteraksi dan

saling mengajukan strategi pemecahan

masalah yang dihadapi.

Beberapa ciri Pembelajaran

kooperatif, antara lain:

1. Setiap anggota mempunyai peran.

2. Terjadi interaksi langsung diantara

siswa.

3. Setiap anggota kelompok bertanggung

jawab atas belajarnya dan teman-

teman sekelompoknya.

4. Peran guru adalah membantu siswa

mengembangkan ketarampilan

interpersoanl kelompok.

5. Guru hanya berinteraksi dengan

kelompok jika diperlukan.

5 prinsip yang mendasari

pembelajaran kooperatif, yaitu:

1. Positive interdependence: saling

tergantung secara positif, artinya

anggota kelompok menyadari bahwa

mereka perlu bekerja sama untuk

mencapai tujuan.

2. Face to face interaction: semua

anggota berinteraksi dengan cara

saling berhadapan.

3. Individual accountability: semua

anggota harus belajar dan

menyumbang demi pekerjaan dan

keberhasilan kelompok.

4. Use of collaborative/social skills:

ketrampilan bekerja sama dan

bersosialisasi diperlukan, untuk itu

diperlukan bimbingan guru agar siswa

dapat berkolaborasi.

5. Group processing: siswa perlu menilai

bagaimana mereka bekerjasama secara

efektif.

Uraian di atas menunjukkan

bahwa dalam pembelajaran kooperatif

keberhasilan seorang siswa dipengaruhi

oleh siswa lain dan akan diraih jika
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terdapat kerjasama yang baik dalam

kelompok.

Pembelajaran kooperatif dapat

membantu guru untuk mencapai tujuan

pembelajaran  yang berdimensi sosial

atau hubungan antar manusia. Telah

dibuktikan bahwa pembelajaran

kooperatif sangat efektif untuk

memperbaiki hubungan antar suku dan

etnik dalam kelas yang bersifat

multikultural, dan hubungan antar siswa

biasa dengan penyandang cacat. Hal ini

sesuai dengan pendapat Ibrahim (2000: 8)

bahwa: Slavin dan para ahli lainnya

percaya bahwa memusatkan perhatian

pada kelompok pembelajaran kooperatif

dapat mengubah norma budaya anak

muda dan membuat budaya lebih

mnerima prestasi menonjol dalam tugas-

tugas pembelajaran akademik.

Guna melaksanakan

pembelajaran kooperatif, ada 6 langkah

utama yaitu: (1) menyampaikan tujuan

pembelajaran dan memotivai siwa untuk

belajar, (2) menyajikan informasi, (3)

mengorganisasikan siswa ke dalam

kelompok-kelompok belajar, (4)

membimbing kelompok untuk bekerja

dan belajar, (5) evaluasi, dan (6) memberi

penghargaan (Ibrahim, 2000: 10).

Selanjutnya dalam penelitian ini, 6

langkah utama ini disebut dengan istilah

6 fase.

Sementara itu dalm kegiatan

belajar mengajar khususnya terkait

dengan kegiatan kelompok, diperlukan

ketrampilan kooperatif dari setiap siswa.

Hal ini dimaksudkan agar terjadi

komunikasi yang baik sehingga

permasalahan yang dihadapi dapat

diselesaikan dengan baik dengan tigkat

pemahaman yang baik. Ketrampilan

kooperatif dibedakan menjadi 3

kelompok tingkatan, yaitu (1) ketrampian

kooperatif tingkat awal, misalnya

menggunakan kesepakatan, (2)

ketrampilan kooperatif tingkat menengah,

misalnya menunjukkan penghargaan dan

simpati, dan (3) ketrampilan kooperatif

tingkat mahir, misalnya mengelaborasi

(Linda dalam Djunaidi, 2006: 10).

Dalam pelaksanaannya,

pembelajaran kooperatif terdiri dari

beberapa tipe, antara lain: (1) Student

Team Achievemenet Division (STAD),

(2) Team Game Tornament (TGT), (3)

Team Assisted Individualization (TAI),

(4) Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC), (5) JIGSAW, dan

(6) Learning Together. Khusus pada

model kooperatif tipe TGT, selain dapat

menumbuhkan semangat kerja sama juga

dapat meningkatkan keinginan siswa



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-21557

untuk mempelajari materi karena mereka

merasa tertantang untuk memperoleh

skor sebanyak-banyaknya pada turnamen

akademik sekaligus menjadi tim terbaik.

Hal ini diharapkan akan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

2.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe Team

Game Tournament

Menurut Slavin (dalam

Djunaidi, 2006: 12) aktivitas dalam

pembelajaran kooperatif tipe  Team

Game Tournament (TGT) meliputi:

1. Presentasi: penyajian materi

pembelajaran oleh guru.

2. Belajar kelompok: siswa mengerjakan

lembar kerja dalam kelompok untuk

menguasai materi.

3. Turnamen: siswa-siswa melakukan

permainan akademis pada meja-meja

turnamen yang terdiri dari 4 orang

dengan kemampuan homogen.

4. Penghargaan kelompok: skor

kelompok dihitung berdasarkan pada

skor turnamen anggota kelompok, dan

tim dihargai jika mereka mencapai

kriteria yang ditetapkan.

Perlu adanya penekanan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe TGT masih

tetap berada dalam pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari 6 fase.

Kegiatan presentasi merupakan

perwujudan dari fase 1 dan 2, kegiatan

belajar kelompok merupakan perwujudan

dari fase 3 dan 4, kegiatan turnamen

merupakan perwujudan dari fase 5, dan

kegiatan penghargan kelompok

merupakan perwujudan dari fase 6.

Secara lebih lengkap diuraikan di bawah

ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 .Rancangan Penelitian

Dengan memperhatikan

permasalahan dan kajian pustaka yang

telah diuraikan di atas, maka rencana

tindakan pada penelitian ini sebagai

berikut:

1.  Setelah siswa siap mengikuti

pembelajaran, guru menyampaikan

tujuan pembelajaran dan

menggunakan tanya jawab dibahas

materi prasyarat bilamana ada.

2.  Guru membagikan LKS untuk

dikerjakan secara berkelompok dan

setelah selesai bersama siswa guru

membahas hasil pekerjaan siswa

dalam kelompok.

3.  Sebagai langkah untuk mengetahui

sejauh mana siswa telah berhasil

mengkonstruksi pengetahuannya,

maka diadakan kegiatan turnamen

akademik.

4.  Dengan didasarkan pada hasil

turnamen akademik, tim dengan

prestasi terbaik diberi penghargaan.

 Dalam pelaksanaannya,

penelitian ini menggunakan rancangan



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-2155 8

model Kemmis dan Taggart. Empat

langkah dalam rancangan model

Kemmis dan Taggart (dalam Direktur

PLP. 2005)  adalah: (1) perencanaan

(planning), (2) tindakan (acting), (3)

pengamatan (observing), dan (4)

refleksi (reflecting). Langkah kedua dan

ketiga dilakukan secara bersamaan.

Keempat langkah tersebut merupakan

satu siklus atau putaran. Banyaknya

siklus dalam PTK tergantung dari

permasalahan yang dipecahkan.

Penelitian ini melaksanakan 2 siklus

yang masing-masing siklus terdiri dari 4

pertemuan atau 8 jam pelajaran

        Gambar rancangan model Kemmis dan

Taggart  adalah sebagai berikut:

      Gambar 3.1 Bagan rancangan penelitian model Kemmis dan Taggart

3.2  Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 28 Surabaya pada semester ganjil tahun

pelajaran 2012-2013. Adapun subyek penelitiannya adalah siswa Kelas VIII A dan guru mata

pelajaran Matematika di sekolah tersebut yang dalam hal ini penulis sendiri. Sedangkan

bertindak sebagai observer atau pengamat adalah teman sejawat penulis yang juga seorang guru

Matematika di SMP Negeri 28 Surabaya. Jumlah siswa Kelas VIII A yang menjadi subyek

penelitian ini adalah 38 anak .

3.3  Persiapan Penelitian

Agustus September OktoberNo Jenis Kegiatan

1 2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5

1 Persiapan

Pembuatan RPP

awal

Planning

Acting

Reflecting

Planning

Acting

Reflecting

Observing

Observing
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Pengajuan Ijin

penelitian

2 Pelaksanaan

3 Pelaporan

Persiapan sebelum melaksanakan penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan

rencana,  antara lain:

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

 RPP yang disusun untuk kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 yang masing-masing terdiri dari 4

pertemuan atau 8 jam pelajaran. sehingga seluruhnya 8 pertemuan atau 16 jam pelajaran.

Pada langkah-langkah pembelajarannya disesuaikan dengan penelitian ini. yaitu

pembelajaran model kooperatif tipe TGT yang meliputi 4 tahap, yaitu: presentasi. belajar

kelompok, turnamen akademik, dan penghargaan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah

menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diperlukan pada tahap belajar kelompok.

2. Menyusun kelengkapan turnamen

 Kelengkapan turnamen terdiri dari: kartu soal bernomor, kartu jawaban bernomor, dan

lembar rekapitulasi hasil turnamen.

3. Pembentukan kelompok belajar dan anggota meja turnamen

 Pembentukan tim dan anggota meja turnamen didasarkan pada kemampuan akademik

siswa yaitu nilai ulangan harian untuk materi sebelumnya . Hasilnya adalah sebagaimana

terdapat pada tabel 3.1, tabel 3.2, dan tabel 3.3.

5. Sosialisasi pembelajaran kooperatif tipe TGT

 Sosialisasi dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Sosialisasi pada

siswa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan agar tidak mengganggu atau

mengurangi jam penyajian materi pelajaran.

 Tabel 3.1 Pembagian siswa ke dalam tim sesuai dengan peringkat akdemiknya

Nomor Absen siswa Kode Anggota Tim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
B-1
B-2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VI
V
IV
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9

C-10
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10

III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VI
V
IV
III
II
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VI
V
IV

 Sehingga diperoleh 7 tim dengan anggota dan pembagian meja turnamen sebagai berikut:

                            Tabel 3.2 Rincian anggota tim dan rumpunnya

Tim I II III IV V VI VII

Siswa
A-1
B-7
C-1
D-7

D-10

A-2
B-6
C-2
D-6
D-9

A-3
B-5
C-3
D-5
A-9

A-4
B-4
C-4
D-4
D-8

A-5
B-3
C-5
D-3
C-8

A-6
B-2
C-6
D-2
B-8

A-7
B-1
C-7
D-1
A-8

Rumpun A A A B B B B

                           Tabel 3.3 Rincian anggota tiap meja turnamen

Meja Turnamen 1 2 3 4 5 6 7 8

Anggota
A-1
A-2
A-3
A-9

B-7
B-6
B-5
D10

C-1
C-2
C-3
C-9

D-7
D-6
D-5
B-9

A-4
A-5
A-6
A-7

B-4
B-3
B-2
B-1

C-4
C-5
C-6
C-7

D-4
D-3
D-2
D-1

3.4  Instrumen Penelitian
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri lembar observasi kemampuan

guru, lembar observasi aktifitas siswa, lembar observasi ketrampilan kooperatif, lembar angket

siswa, tes ketrampilan berkompetisi, dan tes hasil belajar.

1. Lembar Observasi Kemampuan

Guru

 Lembar observasi ini

digunakan untuk memperoleh data

kemampuan guru dalam melaksanakan

pembelajaran kooperatif tipe TGT.

Komponen dan aspek yang

diobservasi diantaranya adalah: tahap

pembukaan (menginformasikan

tentang kegiatan pembelajaran,

memotivasi siswa, membahas tugas

jika ada), tahap presentasi

(menginformasikan tujuan

pembelajaran, menyajikan materi

prasyarat), tahap belajar kelompok

(mengorganisir siswa dalam

kelompok, memberi bantuan kepada

kelompok/siswa yang mengalami

kesulitan, melatihan ketrampilan

kooperatif, umpan balik), tahap

turnamen (distribusi kelengkapan

turnamen, pemberian motivasi agar

siswa bersikap jujur, penghargaan),

tahap penutup (membimbing siswa

membuat kesimpulan dan memberi

tugas), pengelolaan waktu, dan teknik

bertanya.

 Instrumen ini diberikan kepada

seorang guru matematika yang

bertindak sebagai observer selama

pembelajaran berlangsung. Observer

tersebut menuliskan hasil

pengamatannya dengan cara memberi

tanda cek (√) pada kolom nilai yang

sesuai. Adapun kolom nilai yang

dimaksud yaitu kolom yang memuat

skor penilaian dengan nilai terendah 0

(sangat kurang) dan nilai tertinggi 4

(sangat baik). Secara lengkap

instrumen ini terdapat pada lampiran

1.

2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa

 Lembar observasi ini

digunakan untuk memperoleh data

tentang aktifitas siswa selama

pembelajaran berlangsung. Adapaun

komponen dan aspek yang diobservasi

antara lain: tahap pembukaan

(mendengarkan penjelasan guru.

berpartispasi mempresentasikan tugas,

bertanya untuk soal yang belum

dimengerti) tahap presentasi

(mendengarkan penjelasan guru,

mengajukan pertanyaan,

mengemukakan pendapat, menulis

keterangan yang tertera di papan tulis),

tahap belajar kelompok (membaca

LKS, mengerjakan LKS, meminta

bantuan terhadap materi yang tidak

dimengerti, mengemukakan pendapat
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terhadap permasalahan yang muncul

dalam diskusi), tahap turnamen

(mengerjakan soal, melaksanakan

tugas dan tanggung jawab), tahap

penutup (berpartisipasi dalam

membuat rangkuman, mencatat tugas).

Instrumen ini diberikan kepada

seorang guru matematika yang

bertindak sebagai observer selama

pembelajaran berlangsung. Observer

tersebut menuliskan hasil

pengamatannya dengan cara memberi

tanda cek (√) pada kolom nilai yang

sesuai. Adapun kolom nilai yang

dimaksud yaitu kolom yang memuat

skor penilaian dengan nilai terendah 0

(sangat kurang) dan nilai tertinggi 4

(sangat baik). Secara lengkap

instrumen ini terdapat pada lampiran

2.

3. Lembar Observasi Ketrampilan

Kooperatif Siswa

 Instrumen ini digunakan untuk

memperoleh data tentang ketrampilan

kooperatif siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe TGT. Komponen dan

aspek yang diobservasi adalah: sikap

bertanggung jawab dan disiplin dalam

melaksanakan tugas (menghargai

kontribusi sejawat, berada dalam

kelompok/tugas, menyelesaikan tugas.

melaksanakan kesepakatan,

mengambil giliran dan berbagi tugas),

minat belajar (mendengarkan,

memerika dan menafsirkan, bertanya

tentang kebenaran, mengelaborasi dan

membuat rangkuman), motivator

(mendorong teman berpartsipasi dan

berbicara, ikut megatur, mengorganisir

atau mengurangi ketegangan), dan

sikap santun (menghormati. Simpati,

mau berkompromi. menyatakan tidak

setuju dengan santun). Secara lengkap

instrumen ini terdapat pada lampiran

3.

 Pengamatan dilakukan pada

saat siswa melakukan aktifitas belajar

kelompok untuk mengerjakan LKS

dengan periode pengamatan 5 menit.

Pengamat menuliskan tanda cek pada

kolom yang sesuai untuk setiap aspek

yang diamati.

4. Lembar Angket Siswa

 Instrumen ini dimaksudkan

untuk mengetahui respon siswa

terhadap pembelajaran kooperatif tipe

TGT setelah mengikuti pembelajaran.

Instrumen ini memuat komponen

sebagai berikut: senang tidaknya siswa

saat diajar dengan model kooperatif

tipe TGT dan keinginan siswa untuk

diajar kembali dengan model

kooperatif tipe TGT.

 Instrumen ini diberikan kepada

semua siswa pada akhir kegiatan

pembelajaran. Untuk menjawab

angket ini siswa menuliskan tanda

silang (x) pada jawaban yang mereka

anggap sesuai. Adapun jawaban yang

disediakan untuk menjawab
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pertanyaan tentang senang tidaknya

siswa diajar dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT

adalah sangat menyenangkan (nilai 4).

menyenangkan (nilai 3), cukup

menyenangkan (nilai 2), kurang

menyenangkan (nilai 1), dan tidak

menyenangkan (nilai 0). Secara

lengkap instrumen ini terdapat pada

lampiran 5.

5. Tes Ketrampilan Berkompetisi

 Instrumen ini dimaksudkan

untuk mengetahui ketrampilan

berkompetisi siswa dalam kegiatan

turnamen akademik. Alat yang

digunakan adalah soal yang berbentuk

uraian dengan jawaban singkat.

Turnamen akademik dilaksanakan 2

kali. Turnamen pertama ditekankan

pada pemahaman konsep Teorema

Pythagoras, sedangkan turnamen

kedua ditekankan pada pemecahan

masalah yang berkaitan dengan

Teorema Pythagoras. Pada masing-

masing turnamen banyaknya soal yang

harus dikerjakan oleh setiap peserta

adalah 10 soal.

6. Tes hasil belajar

 Pada penelitian ini hanya

terdapat satu tes hasil belajar.

Tes`tersebut merupakan bagian dari

perangkat pembelajaran kooperatif

tipe TGT dan jenis tes yang digunakan

adalah tes uraian.

3.5  Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan instrumen

penelitian di atas, metode pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi/pengamatan

Metode observasi digunakan untuk

memperoleh data kemampuan guru

dalam melaksanakan pembelajaran

kooperatif tipe TGT, data tentang

aktifitas siswa selama pembelajaran

berlangsung, dan data tentang

ketrampilan kooperatif siswa pada

pembelajaran kooperatif tipe TGT.

2. Angket

Metode angket digunakan untuk

memperoleh data tentang respon

siswa terhadap pembelajaran

kooperatif tipe TGT.

3. Tes

Pada penelitian ini tes digunakan

untuk memperoleh data ketrampilan

berkompetisi siswa dalam kegiatan

turnamen akademik dan data hasil

belajar siswa.

3.6  Analisis Data Penelitian

Data penelitian yang dianalisis

adalah data kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran kooperatif

tipe  TGT,  data  tentang  aktifitas  siswa

selama pembelajaran berlangsung, data

tentang ketrampilan kooperatif siswa

pada pembelajaran kooperatif tipe TGT,

data tentang respon siswa terhadap

pembelajaran kooperatif tipe TGT, data

ketrampilan berkompetisi siswa dalam
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kegiatan turnamen akademik dan data

hasil belajar siswa. Adapun teknik

analisis yang digunakan adalah

menggunakan statistik deskriptif.

1. Analisis Data Kemampuan Guru

Mengelola Pembelajaran

Langkah-langkah dalam

menganalisis data kemampuan guru

mengelola pembelajaran kooperatif

tipe TGT adalah:

a. Menentukan nilai komponen

kemampuan guru mengelola

pembelajaran kooperatif tipe

TGT. Nilai komponen ini

diperoleh dari menjumlahkan

nilai tiap aspek.

b.  Menentukan nilai kemampuan

guru mengelola pembelajaran

kooperatif tipe TGT tiap

pertemuan. Nilai ini diperoleh

dari menjumlahkan nilai tiap

komponen kemudian

membaginya dengan banyaknya

komponen.

c.  Menentukan nilai kemampuan

guru mengelola pembelajaran

kooperatif tipe TGT utnuk

materi Teorema Pythagoras.

Nilai ini diperoleh dari

menjumlahkan nilai

kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT tiap pertemuan kemudian

membaginya dengan banyaknya pertemuan.

d.  Kualifikasi kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT

dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kualifikasi kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT

No Nilai Kemampuan Guru (NKG) Kulifikasi

1
2
3
4
5

0.0 ≤ NKG < 0.8
0.8 ≤ NKG < 1.6
1.6 ≤ NKG < 2.4
2.4 ≤ NKG < 3.2
3.2 ≤ NKG < 4.0

Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik

Sangat Baik

Kriteria pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari kemampuan guru mengelola

pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teorema Pythagoras adalah minimal baik.

2. Analisis Data Aktifitas Siswa

Langkah-langkah dalam menganalisis data aktifitas siswa adalah:

a.  Menentukan nilai komponen aktifitas siswa. Nilai ini diperoleh dari menjumlahkan

nilai tiap aspek kemudian membaginya dengan banyaknya aspek yang dinilai.
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b.  Menentukan nilai aktifitas siswa tiap pertemuan dengan cara menjumlahkan nilai

aktifita siswa tiap komponen kemudian membaginya dengan banyaknya komponen.

c.  Menentukan nilai aktifitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tpe TGT materi

Teorema Pythagoras. Nilai ini diperoleh dari menumlahkan nilai aktifitas iswa tiap

pertemuan kemudian membaginya dengan banyaknya pertemuan.

d.  Kualifikasi aktifitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT dideskripsikan

sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kualifikasi aktifitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT

No Nilai Aktifitas Siswa (NAS) Kulifikasi

1

2

3

4

5

0.0 ≤ NAS < 0.8

0.8 ≤ NAS < 1.6

1.6 ≤ NAS < 2.4

2.4 ≤ NAS < 3.2

3.2 ≤ NAS < 4.0

Sangat kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

Kriteria pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari aktifitas siswa dalam

pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teorema Pythagoras adalah minimal baik.

3. Analisis Data Ketrampilan Kooperatif Siswa

Langkah-langlah dalam menganalisis data ketrampilan kooperatif siswa adalah:

a. Menentukan nilai tiap aspek ketrampilan kooperatif siswa dengan cara menghitung

banyaknya tanda cek (√) dalam satu pertemuan.

b. Menentukan nilai komponen ketrampilan kooperatif siswa dengan cara menjumlahkan

nilai tiap aspek kemudian membaginya dengan banyaknya aspek yang diamati dan

hasilnya dikalikan 100%.

c. Menentukan nilai komponen ketrampilan kooperatif siswa tiap pertemuan. Nilai ini

diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tiap komponen kemudian membaginya dengan

banyaknya komponen.

d. Menentukan nilai ketrampilan ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran

kooperatif  tipe TGT untuk materi Teorema Pythagoras. Nilai ini diperoleh dengan cara

menjumlahkan nilai ketrampilan kooperatif siswa tiap pertemuan kemudian membaginya

dengan banyaknya pertemuan.
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e. Menentukan nilai ketrampilan kooperatif tim dengan cara menghitung rata-rata nilai

ketrampilan kooperatif dari setiap anggota tim.

f. Kualifikasi ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT

dideskripsikan pada tabel 3.6. Kriteria pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari

ketrampilan kooperatif  siswa dalam  pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teorema

Pythagoras adalah minimal baik.

Tabel 3.6 Kualifikasi ketrampilan kooperatif  siswa dalam pembelajaran
kooperatif   tipe TGT

No Ketrampilan Kooperatif Siswa

(KKS)

Kulifikasi

1

2

3

4

5

0% ≤ KKS < 20%

20% ≤ KKS < 40%

40% ≤ KKS < 60%

60% ≤ KKS < 80%

80% ≤ KKS < 100%

Sangat kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

4. Analisis Data respon Siswa

 Untuk menganalisis data respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif  tipe TGT

langkah-langkahnya sebagai berikut:

a.  Menentukan nilai komponen respon siswa. Nilai ini diperoleh dengan cara menjumlahkan

nilai tiap pertanyaan yang merupakan bagian suatu komponen kemudian membaginya

dengan banyaknya pertanyaan.

b. Menentukan nilai respon siswa tiap pertemuan dengan cara menjumlahkan nilai respon

siswa tiap komponen dan membaginya dengan banyaknya komponen.

c.  Menentukan nilai respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk materi

Teorema Pythagoras. Nilai ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tiap pertemuan

dan membaginya dengan banyaknya pertemuan.

d. Kualifikasi respon siswa dideskripsikan pada tabel 3.7. Kriteria pembelajaran dikatakan

efektif ditinjau dari respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT materi

Teorema Pythagoras adalah minimal baik.



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-215517

Tabel 3.7 Kualifikasi respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT

No Nilai Respon Siswa

(NRS)

Kulifikasi

1

2

3

4

5

0.0 ≤ NRS < 0.8

0.8 ≤ NRS < 1.6

1.6 ≤ NRS < 2.4

2.4 ≤ NRS < 3.2

3.2 ≤ NRS < 4.0

Sangat kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

5. Analisis Data Ketrampilan Berkompetisi Siswa

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data ketrampilan berkompetisi

siswa adalah:

a. Setiap selesai melaksanakan turnamen akademik. dilakukan rekapitulasi skor yang

diperoleh siswa. Skor yang diperoleh siswa tergantung dari banyaknya soal yang dapat

mereka kerjakan. Skor tiap soal adalah 10. sehingga skor total jika dapat mengerjakan

semua soal adalah 100.

b. Kemampuan berkompetisi perorangan adalah skor rata-rata yang diperoleh dari 2 kali

turnamen akademik

c. Kemampuan berkompetisi tim adalah rata-rata skor semua anggota tim.

d. Kualifikasi ketrampilan berkompetisi siswa dideskripsikan pada tabel 3.8. Kriteria

pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari ketrampilan berkompetisi siswa jika sekurang-

kurangnya 70% atau 5 dari 7 tim yang terbentuk mempunyai kualifikasi terampil.

                           Tabel 3.8 Kualifikasi berkompetisi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT

No Ketrampilan Berkompetisi

Siswa (KKS)

Kulifikasi

1

2

3

4

5

0 ≤ KKS < 20

20 ≤ KKS < 40

40 ≤ KKS < 60

60 ≤ KKS < 80

80 ≤ KKS < 100

Tidak terampil

Kurang terampil

Cukup terampil

Terampil

Sangat terampil
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6. Analisis Data Tes Hasil Belajar

 Hasil belajar dalam penelitian

ini adalah skor tes yang diperoleh siswa

untuk materi Teorema Pythagoras

sedangkan ketuntasan belajar adalah

tingkat pencapaian hasil belajar siswa

dibandingkan dengan dengan kriteria

ketuntasan minimal (KKM) untuk

materi Teorema Pythagoras yaitu 70.

 Kriteria pembelajaran

dikatakan efektif ditinjau dari hasil

belajar siswa adalah jika 85% siswa

dikatakan tuntas dalam belajar.

7. Kriteria Keefektifan Pembelajaran

Kooperatif Tipe TGT

 Pada penelitian ini.

pembelajaran kooperatif tipe TGT

dikatakan efektif untuk materi teorema

Pythagoras jika 5 dari 6 komponen

dinyatakan efektif. Keenam komponen

yang dimaksud adalah: kemampuan

guru. aktifitas siswa, ketrampilan

kooperatif, respon siswa, ketrampilan

berkompetisi, dan hasil belajar siswa

dengan catatan keefektifan untuk hasil

belajar siswa terpenuhi.

8. Tindakan

Tidakan dalam penelitian ini adalah

pembelajaran dengan model kooperatif

tipe TGT yang tahapannya sebagai

berikut:

a. Presentasi: penyajian materi

pembelajaran oleh guru.

b. Belajar kelompok: siswa

mengerjakan lembar kerja dalam

kelompok untuk menguasai materi.

c. Turnamen akademik: siswa-siswa

melakukan permainan akademis pada

meja-meja turnamen yang terdiri dari 3

atau 4 anak dengan kemampuan

homogen.

d. Penghargaan kelompok: skor

kelompok dihitung berdasarkan pada

skor turnamen anggota kelompok, dan

tim dihargai jika mereka mencapai

kriteria yang ditetapkan.

9. Observasi

Pada saat pembelajaran

berlangsung. seorang guru matematika

melakukan observasi terhadap jalannya

pembelajaran. Observasi dilakukan guna

memperoleh data kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe

TGT, data tentang aktifitas siswa selama

pembelajaran berlangsung, dan data tentang

ketrampilan kooperatif siswa pada

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Agar

efektif. kegiatan observasi ini

menggunakan intrumen lembar observasi

kemampuan guru. lembar observasi

aktifitas siswa, dan lembar observasi

ketrampilan kooperatif siswa yang secara

lengkap terdapat pada lampiran.

10. Refleksi

Pada tahap refleksi ini

dilakukan analisis terhadap data hasil

observasi proses. sehingga dapat diketahui

apakah proses pembelajaran sudah
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berlangsung sesuai dengan skenario yang

direncanakan dan apakah situasi kelas

sudah sesuai yang diharapkan. Hasil dari

refleksi ini dipergunakan untuk perbaikan

pada pelaksanaan siklus berikutnya.

11.  Meteri Teorema Pythagoras

Seperti dikemukakan pada

bagian latar belakang bahwa pada KTSP,

materi lingkaran diberikan pada siswa

Kelas VIII A semester 1 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Kompetensi dasar 3.1 yaitu

menggunakan Teorema Pythagoras

dalam pemecahan masalah yang

terdiri dari 3 indikator, antara lain:

menemukan Teorema Pythagoras,

menghitung panjang sisi segitiga

siku-siku jika 2 sisi lain diketahui,

dan menghitung perbandingan sisi-

sisi segitiga siku-siku istimewa

(salah satu sudutnya 300, 450, 600).

Waktu yang diperlukan 8 jam

pelajaran.

2. Komptensi dasar 3.2 yaitu

memecahkan masalah pada bangun

datar yang berkaitan dengan

Teorema Pythagoras yang terdiri dari

2 indikator, antara lain: menghitung

perbandingan sisi-sisi segitiga siku-

siku istimewa dan menghitung

panjang diagonal pada bangun datar,

misal persegi, persegi panjang, belah

ketupat, dan sebagainya. Waktu yang

diperlukan 8 jam pelajaran

  Dengan demikian materi

Teorema Pythagoras ini diberikan dalam

waktu 16 jam pelajaran dan satu jam

pelajaran setara dengan 40 menit.
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BAB. IV

HASIL PENELITIAN

4.2  Uraian Penelitian Secara Umum

Keseluruhan

 Penelitian ini dilakukan SMP

Negeri 28 Surabaya. Bertindak sebagai

pelaksana pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TGT adalah penulis

sendiri,. sedangkan untuk mengamati

jalannya pembelajaran, penulis dibantu

seorang guru matematika. Sehingga

secara tidak langsung kegiatan penelitian

dapat dikontrol sekaligus menjaga

kevalidan hasil penelitian.

 Proses pembelajaran dengan

model kooperatif tipe TGT dilaksanakan

pada siswa Kelas VIII A A SMP Negeri

28 Surabaya yang terdiri dari 38 siswa.

Pembelajaran dengan model kooperatif

tipe TGT meliputi 3 tahap yaitu:

presentasi, belajar kelompok, turnamen

akademik, dan penghargaan sebagaimana

telah diuraikan di atas.

 Waktu pembelajaran dengan

model kooperatif tipe TGT adalah 16 jam

pelajaran  (16 x 40 menit) yang terbagi
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menjadi 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4

pertemuan yang masing-masing

pertemuan selama 2 x 40 menit. Pada

setiap pertemuan, penulis dengan dibantu

seorang guru matematika melaksanakan

observasi terhadap jalannya pembelajaran

untuk mengetahui apakah sudah sesuai

dengan skenario yang direncanakan

ataukah belum. Setelah kedua siklus

selesai, kepada siswa diberikan tes hasil

belajar dan angket untuk mengetahui

tanggapannya terhadap pembelajaran

dengan model kooperatif tipe TGT.

 Keistimewaan pembelajaran

dengan menggunakan model kooperatif

tipe TGT  dapat meningkatkan motivasi

siswa untuk belajar materi pembelajaran

dengan harapan agar dapat

menyelesaikan soal-soal yang diberikan

pada waktu kegiatan turnamen akademik.

Dengan meningkatnya motivasi belajar

mereka diharapkan pemahaman mereka

terhadap materi pembelajaran terus

meningkat. dan pada akhirnya mereka

dapat menyelesaikan soal-soal tes hasil

belajar yang dilaksanakan setelah siklus

kedua berakhir.

4.3  Penjelasan Persiklus

1. Siklus I

a. Perencanaan

1).  Menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) untuk

kometensi dasar 3.5.

2).  Menyusun kelengkapan

turnamen yang terdiri dari: kartu

soal. kartu jawaban. dan lembar

rekapitulasi skor untuk masing-

masing meja turnamen yang

banyaknya 8 meja.

3).  Pembentukan kelompok belajar

dan anggota meja turnamen

4).  Sosialisasi pembelajaran

kooperatif tipe TGT

b. Tindakan

Tindakan penelitian ini berupa

pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TGT dengan waktu 4

pertemuan atau 8 jam pelajaran.

Materi pembelajarannya adalah

kompetensi dasar 3.1: menggunakan

Teorema Pythagoras dalam

pemecahan masalah. Pada pertemuan

keempat atau terakhir diisi dengan

kegiatan turnamen akademik.

c. Observasi

Selama pembelajaran

berlangsung, dilakukan pengamatan

oleh seorang guru matematika lain

yang hasilnya sebagai berikut:

1)  Sebagian besar skenario

pembelajaran telah dilaksanakan

guru dengan baik.

2)  Pelaksanaan kegiatan belajar

kelompok untuk mengerjakan

LKS sudah cukup baik. meskipun

di beberapa kelompok masih ada

anak yang kurang aktif.

3)   Interaksi antar guru siswa sudah

ada, meskipun masih kurang.
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4)  Pelaksanaan kegiatan turnamen

akademik sudah cukup tertib

meskipun beberapa siswa masih

bingung tidak mengetahui apa

yang harus mereka lakukan.

5)  Pengelolan waktu sudah cukup

baik

d.  Refleksi

 Berdasarkan data yang

diperoleh dari observasi selama

pembelajaran berlangsung maka

dilakukan refleksi, yaitu penulis dan

pengamat berdiskusi tentang sebab-

sebab kekurangan yang ada dan

langkah-langkah perbaikannya.

Kesimpulan dari diskusi tersebut

sebagai adalah:

1) Beberapa siswa kurang mengerti

cara belajar kelompok sehingga

mereka beranggapan yang penting

tugas mengerjakan LKS bisa

selesai tepat waktu walaupun

mereka tidak ikut terlibat atau

tidak memahami tugas yang

diberikan guru.

2)  Guru kurang memotivasi siswa

untuk ikut terlibat dan

bertanggung jawab terhadap tugas

yang diberikan guru.

3)  Adanya beberapa siswa yang

masih bingung, tidak mengetahui

apa yang harus mereka kerjakan

pada saat turnamen akademik

disebabkan pembelajaran model

kooperaitif tipe TGT baru pertama

kali ini mereka kenal.

4)  Meskipun secara umum

pelaksanaan pembelajaran sudah

cukup baik. namun perlu

dilanjutkan ke siklus II agar

pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TGT berjalan lebih

baik lagi dan siswa lebih terbiasa

dengan pembelajaran model ini.

2. Siklus II

a. Perencanaan

Perencanaan pada siklus II ini

kegiatannya terdiri dari:

1)   Menyusun rencana perbaikan

berdasarkan hasil refleksi pada

siklus I yaitu: guru perlu

berkali-kali memberitahu cara

belajar berkelompok yang

benar, memberi tahu cara

melaksanakan kegiatan

turnamen akademik, dan terus

menerus memotivasi siswa

agar turut aktif terlibat dalam

belajar kelompok.

2).  Menyusun kelengkapan

turnamen yang terdiri dari:

kartu soal. kartu jawaban, dan

lembar rekapitulasi skor untuk

masing-masing meja turnamen

yang banyaknya 8 meja.

3) Menyiapkan lembar observasi

kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran

kooperatif tipe TGT, lembar
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observasi aktifitas siswa,

lembar observasi ketrampilan

kooperatif sisiwa, dan lembar

angket respon siswa terhadap

pembelajaran kooperatif tipe

TGT.

4)  Menyusun soal tes hasi belajar

materi Teorema Pythagoras.

b. Tindakan

Tindakan penelitian ini berupa

pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TGT dengan waktu

4 pertemuan atau 8 jam pelajaran.

Materi pembelajarannya adalah

kompetensi dasar 3.2: memecahkan

masalah pada bangun datar yang

berkaitan dengan Teorema

Pythagoras. Pada pertemuan

keempat atau terakhir diisi dengan

kegiatan turnamen akademik.

c. Observasi

Selama pembelajaran

berlangsung, dilakukan pengamatan

oleh seorang guru matematika lain

yang hasilnya adalah:

1)  Skenario pembelajaran telah

dilaksanakan guru dengan baik.

2)  Pelaksanaan kegiatan belajar

kelompok untuk mengerjakan

LKS sudah cukup baik. dilihat

dari keaktifan atau keterlibatan

siswa. Beberapa siswa yang

pada siklus I kurang aktif. pada

siklus II ini sudah mulai aktif

3)   Interaksi antar guru siswa dan

siswa siswa sudah terjalin

dengan cukup baik.

4)  Pelaksanaan kegiatan turnamen

akademik sudah cukup tertib.

5)  Pengelolan waktu sudah cukup

baik

d.  Refleksi

 Berdasarkan data yang

diperoleh dari observasi selama

pembelajaran berlangsung maka

dilakukan refleksi. yaitu penulis

dan pengamat berdiskusi tentang

pembelajaran yang telah

dilaksanakan. Kesimpulan dari

diskusi tersebut sebagai adalah:

pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TGT telah berjalan

dengan baik sesuai dengan harapan.

4.4  Analisis Data

1.  Data Kemampuan Guru

Mengelola Pembelajaran

Kooperatif Tipe TGT

 Hasil pengamatan terhadap

kemampuan guru mengelola

pembelajaran kooperatif tipe TGT

pada  siklus  I  dan  siklus  II  adalah

sebagai berikut:
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                         Tabel 4.1 Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT
pada siklus I

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Pendahuluan 3.00 3.20 3.20 3.50 3.23

2 Presentasi 2.50 3.00 3.20 3.50 3.05

3 Belajar kelompok 2.00 2.25 2.25 2.50 2.25

4 Turnamen Akademik - - - 2.75 2.75

5 Penutup 2.50 3.00 3.00 3.50 3.00

6 Pengelolaan waktu 2.50 2.75 2.75 3.00 2.75

7 Teknik bertanya 2.25 2.50 2.50 3.00 2.56

Rata-rata 2.46 2.78 2.82 3.11 2.45

                     Tabel 4.2 Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT pada
siklus II

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Pendahuluan 3.20 3.50 3.50 3.50 3.43

2 Presentasi 2.75 3.00 3.50 3.50 3.19

3 Belajar kelompok 2.00 2.25 2.25 2.50 2.25

4 Turnamen Akademik - - - 3.00 3.00

5 Penutup 3.00 3.00 3.50 3.50 3.25

6 Pengelolaan waktu 2.75 2.75 3.00 3.00 2.88

7 Teknik bertanya 2.50 2.50 3.00 3.00 2.75

Rata-rata 2.70 2.83 3.13 3.14 2.95

      Dari data pada 2 tabel di atas dapat diketahui bahwa kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan dari siklus I (2,45) ke siklus II

(2,95). Jika dibandingkan dengan kriteria keefektifan pembelajaran sebagaiman telah

ditetapkan pada bab III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari kemampuan guru

mengelola pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teoerema Pythagoras pada kategori

minimal baik atau 2,4 ≤ NKG <3,2 maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe

TGT yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini telah efektif, baik pada siklus I maupun

siklus II.
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2.  Data Aktifitas Siswa Dalam  Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

 Hasil pengamatan terhadap aktifitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT pada

siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Aktifitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus I

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Pendahuluan 2.75 3.00 3.50 3.50 3.19

2 Presentasi 2.75 3.00 3.50 - 3.08

3 Belajar kelompok 2.00 2.25 2.50 - 2.25

4 Turnamen akademik - - - 2.75 2.75

5 Penutup 3.00 3.00 3.50 3.50 3.25

Rata-rata 2.63 2.81 3.25 3.25 2.99

Tabel 4.4 Aktifitas siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe TGT pada

siklus II

Dari data pada 2 tabel di atas dapat diketahui bahwa aktifitas siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan dari siklus I (2,99) ke siklus II (3,18). Jika

dibandingkan dengan kriteria keefektifan pembelajaran sebagaiman telah ditetapkan pada bab

III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari aktifitas siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe TGT materi Teoerema Pythagoras pada kategori minimal baik atau 2,4 ≤ NAS

<3,2 maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah dilaksanakan

dalam penelitian ini telah efektif, baik pada siklus I maupun siklus II.

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Pendahuluan 3.00 3.00 3.50 3.50 3.25

2 Presentasi 3.00 3.00 3.50 - 3.17

3 Belajar kelompok 2.50 2.75 3.00 - 2.75

4 Turnamen akademik - - - 2.85 2.85

5 Penutup 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Rata-rata 3.00 3.06 3.38 3.28 3.18



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-215527

3.  Data Ketrampilan Kooperatif Siswa Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

 Hasil pengamatan terhadap ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe

TGT pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut:

      Tabel 4.5 Ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran kooperatif  tipe TGT pada siklus I

      Tabel 4.6 Ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe

TGT pada siklus II

Dari data pada 2 tabel di atas dapat diketahui bahwa ketrampilan kooperatif siswa dalam

pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan dari siklus I (68,23%) ke siklus II

(73,33%). Jika dibandingkan dengan kriteria keefektifan pembelajaran sebagaiman telah

ditetapkan pada bab III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari ketrampilan kooperatif

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teoerema Pythagoras pada kategori

minimal baik atau 60% ≤ NKG <80% maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe

TGT yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini telah efektif, baik pada siklus I maupun siklus

II.

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Sikap bertanggung
jawab dan disiplin
dalam
melaksanakan tugas

58.50% 65.00% 71.50% 65.00%

2 Minat belajar 65.25% 67.00% 72.50% 68.25%

3 Motivator 57.80% 68.25% 70.00% 65.35%

4 Sikap santun 72.30% 75.45% 75.20% 74.32%

Rata-rata 63.46% 68.93% 72.30% 68.23%

PertemuanNo Komponen Yang

Dinilai I II III IV

Rata-

rata

1 Sikap bertanggung
jawab dan disiplin
dalam
melaksanakan tugas

64.50% 72.00% 78.50% 71.67%

2 Minat belajar 68.20% 73.00% 75.50% 72.23%

3 Motivator 62.50% 70.25% 72.00% 68.25%

4 Sikap santun 75.40% 85.45% 82.60% 81.15%

Rata-rata 67.65% 75.18% 77.15% 73.33%
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4. Data Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

Respon siswa terhadap pembelajaran koooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT

No Komponen Respon Siswa

1 Senang tidaknya pada saat belajar dengan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT

2,87

2 Keinginan siswa untuk diajar kembali dengan
pembelajaran model kooperatif tipe TGT

2,80

 Rata-rata 2,835

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa respon siswa terhadap pembelajaran

kooperatif tipe TGT pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan kriteria keefektifan

pembelajaran sebagaiman telah ditetapkan pada bab III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif

ditinjau dari respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teoerema

Pythagoras pada kategori minimal baik atau 2,4 ≤ NRS <3,2 maka dapat dikatakan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini telah efektif.

5. Data Ketrampilan Berkompetisi Siswa Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

Ketrampilan berkompetisi siswa pada saat kegiatan turnamen akademik adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.8 Ketrampilan berkompetisi siswa dalam kegiatan turnamen akademik

Ketrampilan berkompetisiTim
Siklus I Siklus II

I 70.00 72.50

II 67.50 72.50

III 67.50 67.50

IV 70.00 72.50

V 67.50 67.50

VI 57.50 65.00

VII 67.50 70.00

Rata-rata 66.79 69.64

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ketrampilan berkompetisi mengelola

pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan jumlah tim yang termasuk kategori

terampil dari siklus I (6 tim) ke siklus II (7 tim). Jika dibandingkan dengan kriteria keefektifan
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pembelajaran sebagaiman telah ditetapkan pada bab III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif

ditinjau dari ketrampilan berkompetisi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT materi

Teoerema Pythagoras bila 5 dari 7 tim termasuk kategori terampil maka dapat dikatakan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini telah efektif,

baik pada siklus I maupun siklus II.

6. Data Hasil Belajar Siwa

Kemampuan siswa dalam menguasai materi Teorema Pythagoras dapat dilihat dari

hasil tes siklus sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil belajar siswa pada siklus I

Siklus I

Nilai Terkecil 48

Nilai Terbesar 88

Rata-rata 75

Ketuntasan 66
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 Hasil belajar siswa pada siklus II

Siklus II

Nilai Terkecil 60

Nilai Terbesar 100

Rata-rata 80,8

Ketuntasan 90
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran

kooperatif tipe TGT  pada siklus I adalah 25 anak atau 66% dan pada siklus II adalah 36 anak

atau 90%. Jika dibandingkan dengan kriteria keefektifan pembelajaran sebagaiman telah

ditetapkan pada bab III, yaitu pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari hasil belajar siswa

dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT materi Teoerema Pythagoras bila 85% siswa tuntas

belajar maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah dilaksanakan

dalam penelitian ini telah efektif.

4.5  Pembahasan

Pada  bab  III  disebutkan  bahwa  pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT  materi  Teorema

Pythagoras dikatakan efektif  jika 5 dari 6 komponen dinyatakan efektif. Keenam komponen

tersebut adalah kemampuan guru. aktifitas siswa, ketrampilan kooperatif, respon siswa,

ketrampilan berkompetisi, dan hasil belajar siswa dengan catatan keefektifan untuk hasil belajar

siswa terpenuhi. Pada penelitian ini semua komponen dinyatakan efektif. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan efektifitas

pembelajaran matematika materi Teorema Pythagoras pada siswa Kelas VIII AA SMP Negeri

28 Surabaya.

Hasil tersebut dapat dipahami mengingat pembelajaran kooperatif tipe TGT di Kelas

VIII A SMP Negeri 28 Surabaya merupakan hal yang baru dan menarik perhatian. Antusiasme

siswa berdampak pada minat belajar siswa yang ditunjukkan oleh keaktifan siswa dalam

kegiatan pembelajaran  mulai tahap presentasi, belajar kelompok, maupun turnamen akademik.

Selama ini siswa terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dengan pembelajaran

kooperatif tipe TGT yang salah satu tahapannya adalah turnamen akademik, maka siswa

termotivasi untuk memahami materi dengan harapan agar mereka dapat memperoleh skor

sebanyak mungkin pada saat turnamen akademik.
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BAB. V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran matematika materi Teorema

Pythagoras di Kelas VIII A SMP Negeri 28 Surabaya.

5.2  Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada guru dan pihak

yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1.  Pembelajaran kooperatif tipe TGT hendaknya lebih sering digunakan oleh guru agar

pemebalajaran yang dilaksanakan lebih efektif.

2.  Mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk materi lain bahkan untuk

mata pelajaran yang lain.
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“Mengapresiasi Drama Sebagai Karya Sastra”
di SMA MATARAM

Oleh : MARIA LONAVIYO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Drama bukan sekedar pementasan saja,

melainkan drama merupakan suatu karya

sastra. Kali ini, penulis ingin mengajak

pembaca untuk belajar dan mempelajari

sebuah drama agar dapat mengerti bagamana

pembuatan sebuah drama dan bagaimana

penulisan naskah drama sampai bagaimana

cara pementasannya serta pembaca dapat

mengapresiasi drama bahwa drama

merupakan karya sastra yang petut untuk

dilestarikan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Era

Globalisasi ini, kita disediakan banyak

fasilitas-fasilitas yang canggih sehingga kita

menggunakannya tanpa batasan waktu. Maka

dengan adanya makalah ini, penulis berharap

dapat mengenalkan kembali apa itu drama

dan bagaimana cara pembuatannya. Sehingga

kita tidak lupa akan karya sastra Indonesia

dan berusaha ikut berpartisipasi untuk

menyelenggarakan pementasan drama atau

ikut dalam pelaku dalam drama agar timbul

rasa apresiasi empatik,estetis dan kritis pada

pemnetasan drama tersebut.

Banyak cara mengapresiasi sebuah drama,

dengan belajar bagaimana unsur-unsur apa

saja dalam pembuatan sebuah drama.

Sehingga drama yang dibuat lebih hidup.

1.2 Batasan Makalah

Bertolak dari ruang lingkup makalah diatas,

maka penulisan makalah dengan judul

“Mengapresiasi Drama Sebagai Karya Sastra”

perlu dibatasi, supaya hasil penulisan

memberikan informasi dan hasil yang tepat.

Makalah yang dibahas sebagai berikut :

1.      Pengertian Drama

2.      Menulis Naskah Drama

3.      Unsur-unsur Dalam Drama

4.      Contoh Naskah Drama

5.      Merangkum Isi Drama Berdasarkan

Dialog Yang Didengar

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut

:

1.      Apa Itu Drama?

2.      Bagaimana Menulis Naskah Drama?

3.      Apa Saja Unsur-unsur dalam Drama?

4.      Bagaiman Contoh Naskah Drama?

5.      Bagaimana Merangkum isi Drama

Berdasarkan Dialog Yang Didengar?
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1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1    Tujuan Umum

Secara umum penulisan masalah bertujuan

mendiskripsikan tentang judul

“Mengapresiasi Drama Sebagai Karya Sastra”

1.4.2    Tujuan khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas dapat

dirumuskan tjuan khusus pada judul

“Mengapresiasi Drama Sebagai Karya Sastra”

adalah sebagai berikut :

1.      Memperoleh diskripsi tentang

Pengertian Drama

2.      Memperoleh diskripsi tentang Menulis

Naskah Drama

3.      Memperoleh diskripsi tentang Unsur-

unsur dalam Drama

4.      Memperoleh diskripsi tentsng Contoh

Naskah Drama

5.      Memperoleh diskripsi tentsng

Merangkum Isi Drama Berdasarkan Dialog

Yang Didengar

1.5 Penegasan Istilah

Agar pemahaman makalah dengan judul

“Mengapresiasi Drama Sebagai Karya Sastra”

perlu ditegaskan istilah-istilah yang

membentuk judul tersebut.

Catatan : kata-kata pembentuk judul diartikan

satu persatu mengambil dari kamus dan

sumeber kutipan dtulis.

Judul : Mengapresiasi Drma Sebagai Karya

Sastra

1.      Mengapresiasi yaitu melakukan

pengamatan, penilaian, dan penghargaan

(missal karya sastra) => DIPDIKNAS

KBBI,2011 halaman 82

2.      Drama yaitu komposisi syair atau prosa

yang diharapkan dapat menggambarkan

kehidupan dan watak melalui tingkah laku

atau dialog yang dipentaskan.=>

DEPDIKNAS KBBI,2011 halaman 343

3.      Karya Sastra yaitu hasil sastra baik

berupa puisi, prosa maupun tokoh.=>

DEPDIKNAS KBBI, 2011 halaman 624.

1.6 Sistematika Pembahasan

Masalah ini terdiri dari 4 bab, meliputi :

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

BAB III Pemabahsan

BAB IV Penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Drama merupakan karya sastra yang perlu

kita apresiasikan dengan pemdalaman

pengertian dan bagaiman cara sebuah drama

dapat dipentaskan. Dengan begitu kita dapat

ikut berpartisipasi dalam pembuatan atau

pementasan drama, apabila kita tidak dapat

ikut dalam pembuatannya kita dapat

menikamati pertunjukkannya. Atau dengan

belajar pengertianatau cara-cara
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pembacaandrama berdasarkan unsure-

unsurnya.

Secara etimolosgis, kata drama berasal dari

bahasa Yunani, drama berarti gerak. Tontonan

drama memang menonjolkan percakapan dan

gerak-gerik pada pemain (acting) dipanggung.

Percakapan dan gerak-gerik itu meragakan

cerita yang ditulis dalam naskah. Dengan

demikian penonton dapat langsung melihat,

mengikuti dan menikamati cerita tanpa harus

membaca naskah dan membayangkan. (Didik

Komeidi, Menulis Kreatif halaman 186)

Unsur-unsur intrinsic dalam drama yaitu ; a)

Tema adalah pokok pikiran/ide yang

melandasi suatu cerita. b) Amanata adalah

pesan yang disampaikan pengarang memalui

ceritanya. c) Latar adalah segala keterangan

yang berhubungan dengan waktu,tempat dan

suasana yang menggambar ketika peristiwa

berlangsung. d) Alur adalah rangkaian

peristiwa atau urutan bagian-bagian dalam

keseluruhan cerita. e) Penokohan adalah

penciptaan citrea tokoh drama. Ini berkaitan

dengan perwatakan atau karakterisasi yaitu

cara sutradara mendiskripsikan tokoh-

tokohnya. (Sobandi, Bahasa Indonesia

halaman 144-145)

Dapat kita definisi menurut beberapa ahli

yang berpendapat tentang drama bahwa kita

harus mempelajari tentang semua itu, karena

dalam drama terdapat pesan-pesan atau

amanat dan pelajran yang dapat kita lihat dan

kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Kerangka Teori

                    Secara umum drama adalah karya

sastra yang mengungkapkan cerita melaui

dialog-dialog para tokohnya. Drama sebagai

karya sastra sebenarknya hanya bersufat

sementara, sebab naskah drama ditulis

sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan

demikian, tujuan drama bukan untuk dibaca

seperti orang membaca novel atau puisi.

Drama yang sebenarnya adalah kalau naskah

drama tadi dipentaskan. Tetapi bagaimanpun

naskah drama selalu dimasukkan sebagai

karya sastra.

                        Dengan begitu banyak cara

untuk mengapresiasi drama baik dengan

membaca maupun dengan melihat

pementasannya. Membaca teks drama bukan

hanya membaca sebuah tulisan saja

melainkan dengan intonasi yang berbeda.

Adapun cara-cara membuat teks atau naskah

drama agar naskah drama tersebut dapat

dicerna dengan baik. Karena naskah drama

terdapat dialog atau percakapan-percakapan

anatara dua orang atau lebih. Sedangkan

mengapresiasi drama dengan melihat

pemantasannya yakni dengan mengamati,

menghayati, mendalami dan menikmati

karena jika hanya dilihat maka tidak akan

timbul rasa empati dan simpati terhadap

pementasan sebuah drama agar dengan

menikmati dan dihayati pementasan dari

drama, kita dapat sebagai penonton ikut

merasakan peristiwa-[eristiwa yang dialami

oleh pemeran.

                        Selain kita mengertipengertian

drama dan cara mengapresiasi drama, kita



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-215535

juga perlu mengerti bagaimana sejarah

drama? Drama sudah ada sejak nenek moyang

kita ribuan tahun yang lalu. Namun, bukti

tertulis yang bias dipertanggungjawabkan

bahwa terdapat naskah drama yang ditemukan

di abad ke-5 SM. Penulis drama pertama kali

adalah Aeschylus yang hidup pada tahun 525-

556 SM. Isi penokohannya berupa

persembahan untuk memohon kepada dewa-

dewa. Jadi dapat dipastikan keberadaan sudah

jauh sebelum 500 SM.

                        Drama sering disebut

sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal

dari Jawa sandi yang berarti rahasia dan

warah yang berarti ajaran. Sandiwara berarti

ajaran yang sampaikan secara rahasia atau

tidak terang-terangan. Unsure penting drama

adalah naskah. Penulisan naskah drama

berupa fiksi karena karangan itu berisi tentang

cerita dari pengalaman pengarang maupun

pengalaman orang lain yang berada disekitar

pengarang. Dan isi cerita dalam drama tidak

sepenuhnya berdasarkan fakta atau

pengamatan pengarang.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Pengertian Drama

Secara etimologis, kata drama berasal dari

bahasa Yunani, drama yang berarti gerak.

Tontonan drama memang menonjolkan

percakapan (dialog) dan gerak-gerik para

pemain (acting) dipanggung. Percakapan dan

gerak-gerik itu memeragakan cerita yang

ditulis dalam naskah. Dengan demikian,

penonton dapat langsung melihat, mengikuti,

dan menikmati cerita tanpa membaca naskah

dan menbyangkan. (Usul Wiyanto, 2004

halaman 1). Dengan pengertian tersebut,

tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti

orang membaca novel atau puisi. Drama yang

sebenarnya adalah kalau naskah drama tadi

dipentaskan. Tetapi naskah tertulis drama

sealau dimasukan sebagai karya satra.

Pokok drama adalah cerita yang membawa

tema tertentu, diuangkapkan oleh dialog dan

perbuatan para pelakunya. Dialog

dalamdrama dapat berbentuk bahasa prosa

maupun puisi. Dalam drama modern

kebnayakan dialog ditulis dalam bvbentuk

prosa. Kadar puisi dalam drama tidak sepakat

seperti gence puisi sendiri. Unsur yang

menonjol dari puisi dalam drama adalah

bunyi dan irama bahasabya. Kadang-kadang

juga imajinasi dan penggunaan simbol-

simbol.

Seperti halnya gence fiksi drama juga

mengenal drama panjang dan dram pendek.

Drama panjang biasanya terdiri dari tiga atau

lima babak, mengandung cerita yang panjang,

karakter yang beragam, dan juga setting yang

beragam pula. Jumlah tiga atau lima babak

disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan

plot cerita yakni pengenalan, konflik,

klimaks,penguraian masalah dan penutup.

Drama pendek hanya terdiri dari satu babak

saja. Sehingga sering disebut drama satu

babak. Dalam satu babak itulah struktur cerita

dalam tingkatan tadi diselesaikan. Disamping
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bagian panjang-pendeknya drama masih

dikenal pembagian drama dalam bentuk

tragedy, komedi, tragedy-komedi dan

melodrama.

3.2  Menulis Naskah Drama

Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat

bagaimana nenulis naskah drama dengan

sederhana. Setelah mengetahui apa itunaskah

drama kita bias mengembangkan sendiri

naskah yang kita inginkan dan sebaik

mungkin.

Naskah drama ini sangat penting sebagai

panduan dalam bermain drama atau teater.

Teater(drama) modern biasanya mesti

memakai naskah drama dalam permainannya.

Sementara teater tradisional seperti ludruk,

ketoprak, dagelan, biasanya tidak memakai

naskah. Para pemain terbiasa berimprovisasi

(spontanitas) dalam memainkan cerita yang

penting para pemain sudah memahami alur

cerita. dialog-dialog akan dibuat sendiri oleh

para pemain. Namun demikian, teater

tradisional sekarang sudah menggunakan

naskah, dialog dan ekting para pemain bias

dirancang secar baik.

Jika, bila kita akan mengadakan pertunjukan

drama yang kita butuhkan pertama-tama

adalah naskah drama. naskah drama menurut

Usul Wiyanto (2004 : 31-32) adalah karangan

yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah

tersebut termuat nama-nama tokoh drama

cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan

keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan

kadang-kadang juga di lengkapi penjelasan

tentang tata busana, tata lampu (lighting) dan

tata suara (music pengiring).

Naskah drama bentuk dan susunannya

berbeda dengan naskah cerita pendek atau

novel. Naskah cerpen atau novel berisi cerita

lengkap dan langsung tentang peristiwa yang

terjadi. Sebaliknya, naskah drama tidak

mengisahkan cerita secara langsung.

Penurutan ceritanya diganti dengan dialog

para tokoh. Jadi, naskahdrama itu

mengutamakan ucapan-ucapan atau

pembicaraan para tokoh. Dari pembicaraan

para tokoh itu penonton dapat menangkap dan

mengerti seluruh ceritanya.

Permainan drama dibagi dalam babak demi

babak. Setiap babak mengisahkan peristiwa

tertentu. Peristiwa itu terjadi di tempat

tertentu, dalam waktu tertentu, dan suasan

tertentu pula. Misalnya drama itu terjadi dari

tiga babak, berarti ada babak I, babak II, dan

babak III. Tiap babak menggambarkan

peristiwa yang berbeda. Dengan pembagian

seperti itu, penonton memperoleh gambaran

yang jelas bahwa setiap peristiwa berlangsung

ditempat, waktu, dan suasana yang berbeda.

Untuk memudahkan para pemain drama,

naskah drama ditulis selengkap-lengkapnya,

bukan saja berisi percakapan, melainkan juga

disertai keterangan atau petunjuk. Petunjuk

itu, misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan

pemain, tempat terjadinya peristiwa, benda-

bendaperalatan yang diperlukan setiap babak,
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dan keadaan panggung setiap baik. Juga

tentang bagaimana dialog diucapkan, apakah

dengan suara lantang, lemah, atau dengan

berisik. Pendek kata, naskah drama itu benar-

benar sudah lengkap dan sudah siap

dimainkan di panggung.

3.3  Unsur-unsur dalam Drama

Penulisan naskah drama (teater) merupakan

suatu proses yang utuh yang mempunyai

keseluruhan. Ada unsure-unsur fundamental

dalam naskah drama antara lain ; 1.)

Penciptaan latar (creating setting), 2.)

Penciptaan tokoh yang hidup (freshing out

characters), 3.) Penciptaan konflik-konflik

(working with conflicts) ; menulis adegan;

dan secara keseluruhan disusun kedalam

sebuah scenario. Jadi menulis naskah drama

adalah menulis tiap adegan secara rinci,

misalnya bagaimana suatu dialog antar pelaku

harus ditulis, bagaimana keadaan pelaku,

marah, sedih, gembira, atau biasa saja,

settingnya ada dimana didalam atau diluar

panggung, bagaimana pencahayaan (lighting)

dsb.

Adapun drama dibangun dari dua unsure juga,

yaitu unsure intinsik dan ekstrinsik. Unsur

intrinsic adalah unsure yang membangun

karya sastra dari dalam. Sedangkan unsure

ekstrinsik adalah unsure yang dibangun dari

luar. Unsur intrinsic dalam drama meliputi

penokohan, alur, latar/setting, tema, amanat

dan cakapan/dialog. Sedangkan unsure

ekstrinsik meliputi latar belakan penciptaan,

sejarah atau latar belakang pengarang,

pandanagan hidup, agama, pendidikan  dan

lain-lain.

Nilai budaya dalam setiap karya sastra

khususnya drama, selain digambarkan tokoh

cerita dengan perwatakannya juga

digambarkan tempat peristiwa pada masa atau

zaman tertentu. Budaya masyarakat

masyarakat pada zaman karya itu diciptakan

akan memberikan nilai berharga pada setiap

pembaca.

Unsure intriksik dalam drama meliputi :

1.      Tema

Tema merupakan unsure penting drama yang

berupa ide, gagasan, persoalan tertentu, yang

dijadikan dasar cerita dan ditentukan oleh

pengarang sebelum memulai mengarang.

Tema harus memiliki alas an yang kuat

sebagai pijakan. Alasan-alasan yang dapat

digunakan sebagai dasar menentukan tema,

anatara lain :

1.      Persoalan yang penting menonjolkan

dalam drama

2.      Secara kuantitatif menimbulkan konflik

yang melahirkan cerita

3.      Menghitung waktu penceritaan, yaitu

waktu yang diperlukan untuk menceritakan

peristiwa atau tokoh-tokoh didalam drama

2.      Penokohan

Penokohan adalah penciptaan citra tokoh

dalam drama. ini berkaitan dengan

perwatakan atau karakteristik, yaitu cara

sutradara mendiskripsikan tokoh-tokohnya.

Seorang tokoh dapat dideskripsikan berwatak
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baik, jahat, pemberani, pemarah, penakut, dan

lain-lain. Karakter seorang tokoh dalam

drama dapat diamati melaui dialog, gerakan,

kostum, pikiran (monolog) dan cara dia

menghadapi masalah.

3.      Alur

Alur disebut juga plot atau jalan cerita adalah

rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian

dalam keseluruhan cerita. peristiwa dalam

sebuah drama adalah kejadian yang

berlangsung dalam satu adegan. Suatu

peristiwa dapat dialami melaui kehadiran

tokoh, dialog, dan gerak tokoh, perpindahan

latar atau pergantian kostim tokoh,

perpindahan suatu peristiwa lain membentuk

urutan peristiwa atau yang disebut juga alur.

Rangkain alur dapat disusun dengan pola

eksposisi, intrik, komplikasi, klimaks,

antiklimaks, dan resolusi. Pola bagian

eksposisi, sutradara memperkenalkan masalah

karakter tokoh, dan latar peristiwa memalui

dialog/prolog tokoh yang baru muncul.

Selanjutnya, sutradara berusaha

memunculkan masalah kecil (intrik) sebagai

penyebab munculnya konflik. Makin lama,

persoalan tadi makin kompleks dan rumit

(komplikasi) sehingga menebabkan

munculnya konflik serius.

Konflik serius tadi menjadi sebuah klimaks

cerita. tahap ini merupakan puncak konflik,

pusatnya segala persoalan dan ketegangan.

Dari sinilah ditetukan, apabila persoalan tadi

dapat diselesaikan atausebaliknya? Jika dapat

diselesaikan, cerita akan menurun atau

antiklimaks.

Bagian antiklimaks ini merupakan penurunan

cerita yang ditandai sudah berkurang

intensitas konflik. Setelah itu, cerita diakhiri

dengan resolusi atau penyelesaian masalah.

4.      Latar / setting

Latar / setting adalah segala keterangan yang

berhubungan dengan waktu, tempat, dan

suasana yang tergambar ketika peristiwa

berlangsung.

5.      Amanat

Amanat adalah pesan yang disampaikan

pengarang melalui ceritanya. seorang

pengarang pada dasarnya tidak sekedar ingin

mengungkapkan gagasah. Pesan nnya, tetapi

mempunyai maksud tertentu atau pesan yang

diinginkan disampaikan kepada pembaca

dengan kemasan yang lebih indah. Pesan

itulah yang disebut amanat. Jika, persoalan

pokok atau tema yang di kemukakan tidaklah

diceritakan begitu saja menurut aa adanya,

tetapi diolah dengan gaya imajinasi

pengarang, diberi penafsiaran menurut

pandangan hidup sehingga mengandung

unsure seni yang cukup tinggi.

6.      Dialog / percakapan

Dialog / percakapan adalah percakapan antar

dua oaring atau lebih. Melaui dialog yang

dilakukan para tokoh cerita dapatdiketahui

sika dan reaksi pelaku terhadap masalh yang

terjadi dilingkungannya serta pandangannya

trhadap suatu masalah yang muncul leawat

kegiatan berdialog ini, perwatakan para tokoh

dapat diketahui.

3.4      Contoh Naskah Drama

Judul     : Anak Nakal
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Para Pemain :

Buyung             : anak keluarga menengah

kebawah seorang penjual nasi

Betty                 : anak keluarga kaya dan

mapan, manja dan judas

Yu Minah         : Ibu Buyung penjual nasi

Parmin              : tikang becak yang sering

lewat warung Yu Minah

Karyo                : tukang kredit keliling

Polisi 1              : intel bagian reserse dan

criminal

Polisi 2              : intel bagian reserse dan

criminal

              Synopsis

              Cerita drama ini menggambarkan

fenomena anak sekolah yang bermasalah.

Ceritanya si Buyung anak Yu Minah penjual

nasi. Di mata keluarganya si Buyung jadi

anak yang baik dan penurut. Pagi berangkat

sekolah dan sore pulang dari sekolah. Namun,

di balik kebaikannya di mata keluarganya, si

Buyung ternyata menjadi anak nakal suka

bolos sekolah, pacaran, dan pengguna obat

terlarang. Dengan kelakuan seperti itu,

Buyung pun mendapatkan pelajaran berharga.

              PANGGUNG

              Panggung menggambarkan sebuah

rumah di cepannya terdapat warung di teras

rumah, berisi dagangan berupa tempat

krupuk, pisang yang digantung, nasi, sayur,

piring, dan sebaigainya. Ada meja dan kursi

panjang duduk pembeli.

              Yu Minah        : (muncul dari rumah

membawa baskom berisi nasi,

menyiapkan dagangan, keluar masuk

mengambil dagangan) Anak-anak, ayo cepat

mandi dan sarapan sudah siang. (sambil

menyiapkan makanan yu Minah Ngomel-

ngomel). Buyung cepat, yang besar

memberikan contoh sam adik-adiknya. Mbok

yo ngerti. (Tiba-tiba kang parmin lewat

dengan becaknya).

Parmin                : Yu Nah, monggo.

Yu Minah           : Nggak mampir dulu,

sarapan?

Buyung              : Berangkat dulu,bu. 9pamit

Buyung sambil cium tangan)

Yu Minah           : Lha mana adikmu, sudah

berangkat?

Buyung              : Belum, bu. Lagi sarapan.

Yu Minah           : hati-hati di jalan. (lalu

disusul adiknya berangkat sekolah

sambil salaman). (Yu Minah sendirian sambil

menyiapkan

makanan). Siang begini, penjual minyak

belum juga

dating. Dasar pemalas. Sekarang hidup susah,

dagangan

kurang laku, apalagi harga-hrga pada naik.

Sekolah bayar

mahal.

Karyo                 : (tukang kredit dating naik

sepeda ke warung Yu Minah).

Lagi apa Yu Minah?

Yu Minah           : Ah biasa mas, nunggu

dagangan. Belum juga ada pembeli.
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Karyo                 : Gimana Yu Min, kapan

bayar tunggakan mu?

Yu Minah           : Gimana to mas, kamu itu?

Dagangan belum laku, kamu

malah nagih utang.

Karyo                 : Kamu jangan janji terus lho

Yu. Ini sudah peringatan

terakhir dari bosku, aku akan dimarahi jika

tak dapat

tagihan. Kalau semua penghutang seperti

kamu,

perusahaan bias bangkrut.

Yu Minah           : Lha mau gimana lagi mas

coba? Kalau tak ada uang.

Minggu depan aja, barangkali bapaknya anak-

anak dapat

uang.

Karyo                 : Pusing aku kalau begini

caranya. (katanya sambil makan

pisang goring). Minta the panas kalau begitu.

Yu Minah           : Gelas kecil apa besar?

Karyo                 : Besar.

Yu Minah           : Aduh mas, aku pusing.

Harga-harga naik, biaya sekolah

juga naik, apalagi anakku juga banyak. Semua

serba

mahal. Namun, anehnya, DPR malah minta

naik gaji. Itu

apa lumrah?

Karyo                 : Tak usah mikir yang gede-

gede, Yu. Kita wong cilik mikir

sing cilik wae. Udah Yu, aku berangkat.

(katanya sambil

menyingklak sepeda onthelnya). (Yu Minah

sendirian

lagi)

Panggung berlatar gedung sekolah. Di situ

ada kantin sekolah.

Betty                  : (sedang duduk sendirian di

kursi kantin menunngu sambil

pencet-pencet HP).

Buyung              :  Hai say, lagi apa nih?

Betty                  : Nunggu kamu tahu? Kurang

ajar lu, ditungguin tak tahu

diri.

Buyung              : Sabar, say. Gitu aja marah.

Dah makan belum?

Betty                  : Belum, males laper di

rumah. (katanya manja).

Buyung              : Pesan nasi satu bu Sri. Lauk

ayam.

Bu Sri                 : Iya tunggu sebentar ya.

Kok tak masuk kelas mas

buyung?

Buyung              : wah malas bu, lagi pusing

tak bias mikir, apalagi gurunya

crewet, banyak tugas. (makanan telah

disiapkan dan

diserahkan pada pemesan)

Betty                  : Yuk kita jalan ke kota, main

ke mall. Mau nganter kan

say? (katanya manja).

Buyung              : Gimana alas an kita pergi

kalau ditanya guru piket?

Betty                  : kayak gak tahu aja, cari

akal. (katanya sambil jari

telunjuknya ke kepala).

Buyung              : oke, deh.

Betty                  : bilang aja, lagi sakit mau

berobat ke dokter, beres.
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Di rumah Buyung. Rumah dengan warung di

teras rumah. Ada meja kursi.

Yu Minah           : Jam segini sore, buyung

belum pulang? Kemana aja tuh

anak?

Parmin                : Ah, biasa, Yu anak muda.

Barangkali main sam temannya

mejeng ke mall. (katanya sok tahu sambil

melahab tempe)

Yu Minah           : Ini kayaknya tak biasanya,

kang Parmin. Biasanya ia

berangkat dan pulang sekolah tepat waktu lho.

Parmin                : Lha Yu Min, tahu nggak

kegiatan anakmu? Apa benar

benar masuk sekolah jangan-jangan mbolos.

Yu Minah           : Ah kang Parmin itu, itu

namanya su’udzan,berburuk

sangka.

 Parmin               : Ini bukan sudzan, apa Yu

sudzan?

Yu Minah           : Su’udzan, berburuk sangka.

Parmin                : Ya ya  su’udzan, berburuk

sangka. Maksudnya bukan kita

bermaksud berburuk sangka, tetapi kita harus

mewaspadai

anak kita supaya tidak terjerumus dalam

kesalahan. Orang

tua jangan terlalu mempercayai anak. Nanti

bias tertipu

oleh anak, betul nggak? Di depan kita, anak

itu tampak

penurut tapi di belakang membohongi kita.

Yu Minah           : Kamu jangan menakut-

nakuti saya lho kang?

Parmin                : Ini bener, bukan menakuti.

Supaya kita waspada, bias

memastikan kegiatan anak kita.

Yu Minah           : Kang kamu kok pinter to?

Dari mana ilmunya? (katanya

sambil ketawa).

Parmin                : Iya to, walau saya tukang

becak saya tak ketinggalan

informasi. Baca Koran gratis di papan

pengumuman

kampong kita itu.

Polisi 1,2            : 92 polisi dating ke warung

Yu Minah sore itu jam 16.30

wib, badan tegap tinggi, rambut cepat,

berjaket hitam).

Polisi 1               : apa bebar ini rumahnya

Buyung, bu? (katanya tegas dan

serius).

Yu Minah           ; Ya benar Pak, bapak ini

siapa dari mana?

Polisi 1               : Kami dari kantor polisi.

Yu Minah           : Jadi bapak ini polisi to?

Polisi 2               : Iya, bu. Ibu ini siapa?

Yu Minah           : Saya Yu Min, lengkapnya

Minah. Saya ibunya Buyung.

Memangnya ada apa, Pak polisi?

Polisi 1               : Anak ibu bernama Buyung

ditangkap polisi karena jadi

pengguna narkoba dan berpesta di hotel

bersama teman

temannya. Ibu diminta dating ke kantor polisi

sesegera

mungkin.

Yu Minah           : (dengan gugup dan

bingung) gimana pak polisi ya aku
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bingung ini. Tidak duduk dulu pak saya

buatkan minum.

Polisi 2               : Tak usah bu, kami harus

cepat-cepat ke kantor masih

banyak urusan. Itu saja bu, ini sebagai

pemberitahuan dari

kantor polisi. (lalu dua polisi itu pergi).

Yu Minah           : (hanya mlongo bingung).

Pak …..pak? Aduh anak kurang

ajar, sudah menipu orang tua mentah-mentah

ya. Awas

kalau ketemu akan ku kruwes-kruwes.

Pusing-pusing.

(jerit Yu Minah lemas kemudian ambruk).

Parmin                : (bingung) ada apa Yu, ada

apa Yu kok jatuh? (teriak

Parmin menolong Yu Minah yang mau jatuh.

Dan kedua

akhirnya jatuh bersama).

Selesai

  Ini hanya sekedar contoh sebagai gambaran

kita. Kalau kita mau membuat naskah, kita

bisa menulis sendiri sesuai keinginan dan

minat kita. Dengan contoh tersebut

diharapkan bisa memberikan gambaran

tentang naskah drama, setelah itu kita

kembangkan sendiri sesuai kemauan kita.

Sekarang silahkan, anda mencoba sendiri

untuk membuat naskah drama lebih baik.

Selamat mencoba.

3.5      Merangkum Isi Drama Berdasarkan

Dialog yang Didengar

Untuk menemukan isi drama seutuhnya harus

menyimak setiap dialog dengan seksama. Inti

dialog tersebut dapat dirangkum sehingga

mencerminkan isi drama secara keseluruhan.

Merangkum isi drama yang didengar

masyaratkan keterampilan khusus yang

bharus dimiliki. Di samping harus mengikuti

dialog dengan seksama dari awal sampai

akhir, juga harus mencermati dialog terutama

yang diucapkan oleh tokoh protagonis dan

antagonis. Sebab sebagai tokoh sentral,

merekalah yang membawakan konflik.

Konflik inilah sebenarnya inti dari drama.

berbagai dialog yang merupakan inti atau

pembentuk inti cerita tersebut hendaknya

dapat kalian satukan menjadi pokok-pokok

pembicaraan saja.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

            Dalam kesimpulkan dari pembahasan

diatas bahwa drama bukan sekedar

pementasan saja, melainkan drama

merupakan suatu karya sastra. Drama sebagai

karya sastra sebenarnya hanya bersifat

sementara, sebab naskah drama ditulis

sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan

demikian, tujuan drama bukanlah untuk

dibaca seperti orang membaca novel atau

puisi. Drama yang sebenarnya adalah naskah

sastra tadi telas dipentaskan. Tetapi

bagaimanapun, naskah drama tertulis selalu

dimsukkan sebagai karya sastra.

               Dalam pembuatan pementasan

drama terlebih dahulu adalah membuat

naskah drama, karena naskah drama ini sangat



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-215543

penting sebagai panduan dalam bermain

drama atau teater. Setelah naskah drama

dibuat lalu dibentuklah tokoh yang akan

memerankan lakon yang akan diperankan.

Kemudian, drama di pentaskan berdasarkan

unsure-unsurnya. Agar mementasan lebih

hidup dan berjalan dengan baik.

               Dengan begitu diharapkan pembaca

maupun siswa-siswi SMA NEGERI .... dapat

mengapresiasi drama sehingga drama dapat

dikembangkan dan dilestarikan. Entah itu

yang modern maupun tradisional. Agar drama

atau teater tidak amti karena terdesak oleh

budaya barat dan teknologi.

4.2  Saran

                 Dengan kesimpulan diatas serta

pembahasan yang penulis buat, diharapkan

ada kritik dan saran dari berbagai pihak baik

dari pembaca maupun guru pembina, agar

dari isi makalah ini dapat diperbaiki

kesalahan ataupun kekeliruan dalam

pengetikan sehingga penulis bisa belajar dari

kesalahan-kesalahan agar menghasilkan

makalah atau karya tulis yang lebih baik lagi.

Terima kasih.
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Pesan Mendikbud Anies Baswedan jelang pelaksanaan UN:

Salam hangat,

Ujian Nasional (UN) sudah berjalan lebih dari

12 tahun, selama ini UN menjadi salah satu

perhatian utama dalam pendidikan.

Kini, kita melakukan perubahan UN.

Apa perbedaan mendasar pada tahun ini?

UN tidak lagi dijadikan sebagai penentu

kelulusan. Itu perubahan mendasar yang kita

lakukan.

Mengapa itu harus dilakukan?

Pertama, kita memiliki kepentingan untuk

mengukur pencapaian anak di dalam proses

belajar mengajar. Dalam kenyataannya ketika

usaha mengukur itu dikaitkan dengan

kelulusan maka senyatanya kita menemukan

di lapangan banyak sekali sekolah, guru,

siswa yang belajar semata-mata agar

angkanya tinggi. Supaya apa? Supaya lulus.

Bahkan di beberapa tempat di banyak tempat

yang muncul justru kecurangan. Bersama-

sama. Efek luar biasa yang sangat buruk bagi

pendidikan kita.

Karena itu mulai sekarang UN dipisahkan

dari kelulusan. Penentuan kelulusan ada pada

sekolah.

Kita percayakan pada kepala sekolah,

pada guru, untuk menilai setiap anak dari

seluruh mata pelajaran termasuk di dalam

perilakunya. Lalu UN dipakai untuk menilai

capaian siswa di daerah itu dibandingkan

dengan nasional atau dibandingkan dengan

daerah yang lebih luas.

Jadi kita ingin agar UN berubah. Dari alat

menguji hasil belajar kita ingin menjadikan

ini sebagai alat mengajar.

Apa saja yang kemudian berbeda

sekarang?

Angkanya akan diterjemahkan secara

kualitatif, deskriptif. Misalnya kalau anak

dapat nilai delapan artinya apa, dijelaskan.

Nanti dalam laporannya ada penjelasannya.

Kalau angkanya enam artinya apa. Angkanya

lima artinya apa. Jadi setiap siswa bukan

hanya menerima angka tapi juga menerima

penjelasan bagi orangtua, bagi guru. Ini

membantu untuk memahami di mana

sebenarnya kekuatan dan kelemahan anak.

Pelaporan UN nanti bukan hanya saja

nilai agrerat atau komposit. Misalnya

matematika setiap seorang anak mendapat

nilai delapan maka kita akan deskripsikan apa

saja komponen matematikanya. Misalnya
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aljabar, aritmetik, geometri, soal cerita. Itu

semua akan ditunjukkan capaiannya.

Jadi guru dan sekolah bisa mengetahui di

mana letak kekuatan dan kelemahan guru dan

sekolah serta siswa di dalam mempelajari

matematika.

Karena kita ingin mendorong perilaku

positif di dalam menjalankan ujian. Maka

bagi mereka yang ingin memperbaiki nilainya

bisa mengulang UN di tahun berikutnya.

Semangatnya bukan ujian untuk menghukum,

tapi semangatnya adalah melakukan ujian

untuk bisa meraih kompetensi, mengukur

penguasaan.

Dan dengan begitu perilakunya akan lebih

positif.

Jadi kita berharap dengan perubahan

UN ini maka suasana pendidikan di Indonesia

menjadi suasana yang lebih baik.

Hasil UN ini akan dipakai pemerintah

melakukan pemetaan. Bagaimana pemerintah

bisa membantu memfasilitasi sekolah-sekolah

untuk meningkatkan kompetensinya.

Terutama guru, jika hasil UN tak

mencerminkan kenyataan.

Karena itu tolong jaga agar UN ini

dijalankan dengan jujur, jadi kita punya

gambaran yang sebenarnya.

Dan dengan hasil UN ini lalu

pemerintah dapat membantu meningkatkan

kemampuan guru dalam mengajar, baik dalam

aspek metodologi maupun dari aspek

substansi. Dan dengan melihat UN yang detail

itu maka kita bisa sama-sama meningkatkan

kualitas pendidikan kita.

Buat teman-teman siswa SMP, SMA

yang akan mengikuti ujian. Buat sekolah,

guru, kepala sekolah, orangtua, dinas dan

semuanya.

Saya mengharapkan sekali bahwa UN

kali ini dijalankan penuh kejujuran.

Dan kepada semua pihak jangan kotori

siswa kita dengan aktivitas yang curang.

Jauhkan itu dari sekolah-sekolah kita.

Buat teman-teman yang nanti akan

mengambil ujian, Anda akan hidup di masa

depan. Anda jangan membayangkan Anda

SMA terus. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi Anda

akan menengok kepada hari ini. Dan nanti

ketika Anda sudah dewasa, insya Allah

Indonesia sudah berubah. Pada saat itu

contek-menyontek, curang ujian, insya Allah

sudah bukan barang yang normal.

Suatu saat nanti Anda akan ditanya

oleh anak, oleh lingkungan. Dulu tahun 2015

ikut UN ya? Apakah Anda ikut curang di

tahun 2015. Kelak Anda dewasa, Anda bisa

menjawab tidak.

Di saat Indonesia ujian banyak yang

curang, saya memilih untuk jujur.

Di saat curang dianggap normal saya

memilih untuk mengerjakan dengan penuh

integritas.

Jadilah anak-anak Indonesia yang

menjaga amanat kejujuran. Jadilah anak

Indonesia yang menjaga integritas. Mungkin

hari ini Anda dianggap aneh bila mengatakan

saya mau ujian dengan jujur. Tapi pastilah

Anda yakin di masa yang akan datang Anda

bagian dari masa depan saat itu, Anda akan
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merasa saya bagian yang membuat Indonesia

Baru.

Buat Sekolah, buat semua pihak yang

menyelenggarakan UN ini tolong jaga,

selenggarakan UN dengan penuh integritas.

Dapatkan hasilnya untuk memperbaiki

pendidikan. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan

untuk saya, bukan untuk kepala dinas, bukan

untuk kepala sekolah, bukan guru tapi demi

masa depan anak-anak kita di Indonesia.

Buat kepala sekolah jika di dalam

proses UN ini dijalankan dengan baik,

kejujuran dijaga, ketertiban dijaga,

penyelenggaraannya dilakukan dengan amat

baik. Maka hasilnya justru memudahkan bagi

pemerintah untuk membantu meningkatkan

kualitas sekolah yang Anda pimpin.

Bila hasil ujian semata-mata

dipandang sebagai evaluasi kinerjanya bukan

dipandang sebagai alat untuk meningkatkan

kinerja pendidikan, nanti berbagai macam

cara yang selama ini kita lihat, kecurangan –

kecurangan itu akan terjadi.

Jadi saya berharap sekali kepada

Kepala sekolah untuk menjaga integritas ujian

itu. Ke depan pemerintah justru akan menilai

bukan saja aspek capaian nilai dari bidang-

bidang studi yang diujikan.

Pemerintah juga akan menilai komponen

integritas dari pelaksanaan ujian itu. Jadi nanti

kita akan memiliki indeks integritas.

Indeks integritas inilah yang justru ingin kita

tonjolkan. Salah satu masalah terbesar di

Indonesia adalah soal integritas. Efeknya kita

lihat banyak sekali korupsi. Dan kalau kita

ingin mengajarkan itu mulainya dari mana?

Dari rumah dan dari sekolah.

Karenanya sekolah kita harus menjadi sekolah

yang  berintegritas.  UN  adalah  salah  satu

kesempatan untuk mengukur integritas itu

Nanti sekolah-sekolah yang angka

integritasnya tinggi adalah sekolah-sekolah

yang justru akan mendapat apresiasi dari

pemerintah.

Pemerintah akan mendorong para Kepala

Sekolah, para guru yang menjaga integritas

untuk bisa menjadi contoh bagi guru lainnya,

bagi dunia pendidikan dan bagi masyarakat.

Ke depan UN hasilnya ada dua komponen:

capaian di bidang studi dan capaian dalam

komponen integritas.

Salam,

Anies Baswedan

Sumber :

Bidang Pengembangan Kemitraan

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

Kemdikbud
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KONSELING TEMAN SEBAYA (PEER COUNSELING)

SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN INDIVIDU
Oleh:    Dra. MUKHOLIFAH, Kons

SMP NEGERI 32 SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Siswa SLTP pada umumnya berada pada masa remaja yang terentang dari masa

remaja awal. Dalam segala segi, remaja mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan

yang sangat cepat sering menimbulkan kegoncangan dan ketidakpastian. Goncangan dan

ketidakpastian juga muncul dari lingkungan yang sedang dan akan terus cepat berubah.

Dalam menghadapi badai perkembangan (storm and stress) banyak remaja yang berhasil

mengatasi berbagai rintangan. Mereka menjadikan rintangan dan berbagai kegagalan

sebagai peluang dan tantangan untuk tetap bangkit meraih keberhasilan, membentuk

kelompok sebaya untuk saling menguatkan, dan pada akhirnya berhasil melaksanakan tugas-

tugas perkembangan secara wajar. Di pihak lain, banyak pula remaja yang gagal dan kandas

terhempas ke dalam berbagai tingkah laku menyimpang yang tidak sesuai dengan tugas-

tugas perkembangan yang dituntutkan kepadanya. Badai perkembangan dihayati sebagai

suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan, dan mereka larut dalam kegagalan. Seringkah

kelompok individu ini juga larut dalam aktivitas kelompok sebaya yang kurang positif.

Keeratan, keterbukaan dan perasaan senasib yang muncul di antara sesama remaja

dapat menjadi peluang bagi upaya fasilitasi perkembangan remaja. Pada sisi lain, beberapa

karakteristik psikologis remaja (antara lain emosional, labil) juga merupakan tantangan bagi

efektifitas layanan terhadap mereka. Pentingnya teman sebaya bagi remaja antara lain

tampak dalam konformitas remaja terhadap kelompok sebayanya. Konformitas terhadap

pengaruh teman sebaya dapat berdampak positif dan negatif.

http://www.buletinguruindonesia.com/
mailto:buletinguru:@gmail.com
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut

diatas permasalahan dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Bagaimana sebaiknya pemahaman

individu sebagai remaja agar berdampak

positif  dan dapat memberikan dukungan

terhadap perkembagan optimal mereka ?

2. Apakah kosneling teman sebaya dapat

menjadi sarana dan jembatan layanan

konselor kepada remaja (pemahaman

individu) ?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang

diajukan maka penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui “Apakah konseling teman sebaya

dapat menjadi sarana dan jembatan  untuk

pemahaman individu.”

Pada dasarnya konselor teman sebaya itu

bertujuan :

1. Membantu meminimalisir

permasalahan remaja

2. Menjadi seorang yang mampu

mendengarkan curhat temannya

3. Membantu teman-temannya

meringankan masalah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Teman Sebaya

Pada dasarnya konseling teman sebaya

merupakan suatu cara bagi para siswa

(remaja) belajar bagaimana memperhatikan

dan membantu siswa lain, serta

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

(Carr, 1981 : 3). Sementara itu, Tindall dan

Gray (1985 : 5) mendefinisikan konseling

teman sebaya sebagai suatu ragam tingkah

laku membantu secara interpersonal yang

dilakukan oleh individu nonprofesional yang

berusaha membantu orang lain. Menurut

Tindall & Gray, konseling teman sebaya

mencakup hubungan membantu yang

dilakukan secara individual (one-to-one

helping relationship), kepemimpinan

kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian

pertimbangan, tutorial, dan semua aktivitas

interpersonal manusia untuk membantu atau

menolong. Definisi lain menekankan

konseling teman sebaya sebagai suatu

metode, seperti dikemukakan Kan (1996:3)

“Peer counseling is the use problem solving

skills and active listening,to support people

who are our peers”. Meskipun demikian, Kan

mengakui bahwa keberadaan konseling teman

sebaya merupakan kombinasi dari dua aspek

yaitu teknik dan pendekatan. Berbeda dengan

Tindall dan Gray, Kan membedakan antara

konseling teman sebaya dengan dukungan

teman sebaya (peer support). Menurut  Kan

peer support lebih bersifat umum (bantuan
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informal; saran umum dan nasehat diberikan

oleh dan untuk teman sebaya); sementara peer

counseling merupakan suatu metode yang

terstruktur.

Konseling sebaya merupakan suatu bentuk

pendidikan psikologis yang disengaja dan

sistematik. Konseling sebaya memungkinkan

siswa untuk memiliki keterampilan-

keterampilan guna mengimplementasikan

pengalaman kemandirian dan kemampuan

mengontrol diri yang sangat bermakna bagi

remaja. Secara khusus konseling teman

sebaya tidak memfokuskan pada evaluasi isi,

namun lebih memfokuskan pada proses

berfikir, proses-proses perasaan dan proses

pengambilan keputusan. Dengan cara yang

demikian, konseling sebaya memberikan

kontribusi pada dimilikinya pengalaman yang

kuat yang dibutuhkan oleh para remaja yaitu

respect. (Carr, 1981 :4).

Kadang kala istilah "konselor" menimbulkan

kekhawatiran bagi sementara orang karena

khawatir berkonotasi dengan konselor

professional. Oleh karena itu beberapa orang

menyebut "konselor sebaya" dengan sebutan

"fasilitator", atau "konselor yunior". Terlepas

dari berbagai sebutan yang digunakan, yang

lebih penting sebenarnya adalah bagaimana

remaja berhubungan satu sama lain, dan

dengan cara bagaimana hubungan- hubungan

itu dapat digunakan untuk meningkatkan

perkembangan mereka.

Konseling teman sebaya dipandang penting

karena berdasarkan pengamatan penulis seba

gian besar remaja lebih sering membicarakan

masalah-masalah mereka dengan teman

sebaya dibandingkan dengan orang tua,

pembimbing, atau guru di sekolah. Untuk

masalah yang dianggap sangat seriuspun

mereka bicarakan dengan teman sebaya

(sahabat). Kalaupun terdapat remaja yang

akhirnya menceritakan masalah seriusyang

mereka alami kepada orang tua, pembimbing

atau guru, biasanya karena sudah terpaksa

(pembicaraan dan upaya pemecahan masalah

bersama teman sebaya mengalami jalan

buntu). Hal tersebut teijadi karena remaja

memiliki ketertarikan dan komitmen serta

ikatan terhadap teman sebaya yang sangat

kuat. Remaja merasa bahwa orang dewasa

tidak dapat memahami mereka dan mereka

yakin bahwa hanya sesama merekalah remaja

dapat saling memahami. Keadaan yang

demikian sering menjadikan remaja sebagai

suatu kelompok yang eksklusif. Fenomena ini

muncul sebagai akibat dari berkembangnya

karakteristik personal fable yang didorong

oleh perkembangan kognitif dalam masa

formal operations (Steinberg, 1993; Santrock,

2004). Keeratan, keterbukaan dan perasaan

senasib di antara sesama remaja dapat

menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi

perkembangan remaja. Pada sisi lain,

beberapa karakteristik psikologis remaja

(emosional, labil) juga merupakan tantangan

bagi efektivitas layanan konseling teman

sebava.

Konseling teman sebaya secara kuat

menempatkan keterampilan-keterampilan

komunikasi untuk memfasilitasi eksplorasi

3
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diri dan pembuatan keputusan. “Konselor”

sebaya bukanlah konselor profesional atau

ahli terapi. “Konselor” sebaya adalah para

siswa (remaja) yang memberikan bantuan

kepada siswa lain di bawah bimbingan

konselor ahli. Dalam konseling sebaya, peran

dan kehadiran konselor ahli tetap diperlukan.

Pada hakikatnya peer counseling adalah

counseling through peers. Dengan demikian

“konselor” sebaya bukan pengganti konselor

ahli. Kehadiran “konselor” sebaya disiapkan

untuk mampu menjadi sahabat yang baik,

bukan sebagai mata-mata yang akan mencatat

pelanggaran-pelanggaran siswa. Dalam model

konseling teman sebaya, terdapat hubungan

Triadik antara Konselor ahli, “konselor”

sebaya dan konseli. Hubungan Triadik

tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.

“Konselor” sebaya terlatih yang direkrut dari

jaringan kerja sosial memungkinkan

teijadinya sejumlah kontak yang spontan dan

informal. Kontak-kontak yang demikian

memiliki multiplying impact pada berbagai

aspek dari remaja lainnya. Kontak-kontak

tersebut juga dapat memperbaiki atau

meningkatkan iklim sosial dan dapat menjadi

jembatan penghubung antara konselor

profesional dengan para siswa (remaja) yang

tidak sempat atau tidak bersedia berjumpa

dengan konselor.

Keterangan : Interaksi antara konselor ahli dengan konseli melalui

“konselor” teman sebaya.

Interaksi langsung antara konselor ahli dengan konseli atas rujukan

“konselor” teman sebaya.

Gambar 1:

Interaksi Triadik antara Konselor Ahli, ’’Konselor” Teman Sebaya, dengan ’’Konseli”
Teman Sebaya(Suwarjo, 2008 : 83)

KONSELO
R AHLI

KONSELO
R TEMAN
SEBAYA

KONSELI
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B. Pengertian Pemahaman Individu

Pemahaman individu oleh Aiken (1997:454)

diartikan sebagai “Appraising the presence of

magnitudeof one are more personal

characterictic Assessing human behavior and

mental processes includes such procedures as

observations, interviews, rating scale,

checklist, inventories, projective techniques,

and tests”. Dari rumusan tersebut bisa

diidentifikasi bahwapemahaman individu

adalah suatu cara untuk memahami, menilai

ataumenaksir karakteristik, potensi, dan/atau

masalah-masalah (gangguan)yang ada pada

individu atau sekelompok individu. Cara yang

digunakanmeliputi observasi, interview, skala

penilaian, daftar cek, inventori,

teknikprojektif, dan beberapa jenis tes.

Pemahaman atau penilaian tersebut

dimaksudkan untuk kepentingan pemberian

bantuan bagi pengembangan potensi yang ada

padanya (developmental) dan/atau

penyelesaian masalah-masalah yang

dihadapinya (klinis). Aiken (1997: 1)

menunjukkan bahwa manusia dalam

kenyataannya berbeda-beda dalam

kemampuan berpikirnya, karakter

kepribadiannya, dan tingkah lakunya.

Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan

bermacam-macam cara.

Dengan demikian pemahaman individu

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang untuk mengerti dan memahami

individu lain.

Dalam konteks bimbingan dan konseling,

mengerti dan memahami tersebut dilakukan

oleh konselor terhadap konseli, dan/atau

sumber data selain konseli yang bisa

memberikan keterangan tentang konseli.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode  penelitian merupakan metode yang

akan digunakan sebagai pendekatan dalam

penelitian ilmiah. Oleh karena itu seorang

peneliti harus dapat memahami metode ini

dengan tepat memilih dan menggunakannya.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu

‘Konseling teman sebaya (peer counseling)

sebagai upaya pemahaman individu” maka

metode yang digunakan dengan pendekatan

deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian

yan berusaha untuk menuturkan pemecahan

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data (Cholid N. dan Achmadi,199:44).

Menurut Saifudin Azwar (1997:7)

menyatakan bahwa penelitian deskriptif

hanya berusaha  menggambarkan situasi dan

kejadian sehingga tidak bermaksud mencarai

prediksi maupun mencari implikasi. Dari

kedua pendapat diatas dapat disimpulkan

bahwa penelitian  berusaha menggambarkan

situasi atau kejadian dan menuturkan

pemecahan masalah berdasrkan data-data,

sehingga tidak mencari penjelasan, menguji

hipotesa, membuat prediksi maupun mencari

implikasi.

Dalam penelitian deskriptif memiliki tujuan

untukpem ecahan masalah secara sistematis
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dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat

populasi (Cholid N. dan Ahmadi,1999:44).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Surabaya yang

menjadi ampuhannya. Alasan populasi

penelitian diambil kelas 8 karena siswa kelas

8 berada dalam masa remaja awal yang

sedang dalam masa perubahan dimana pada

masa ini remaja mencari jati dirinya, sehingga

pada masa itu remaja selalu ingin mencoba

segala sesuatu yang menurut dia menantng.

Sedangkan siswa kelas 7 dan kelas 9 tidak

dilibatkan, karena menurut fakta di lapangan

kelas 7 masih dalam taraf penyesuaian

terhadap lingkungan sekolah. Sedangkan

kelas 9 mereka difokuskan untuk lebih serius

melakukan persiapan menghadapi ujian akhir.

2. Sampel

Menurut Sujana (1998:6) adapun sebagian

yang diambil dari populasi disebut sampel.

Penulis hanya melakukan penelitian atas

sampel sebagai berikut : Sampel yang

ditetapkan sejumlah 2 kelas terdiri dari 72

siswa.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpul data berupa hasil observasi

yang dilakukan sebagai pelaksana konselor

sebaya. Mereka secara aktif melakukan

motivasi terhadap teman sebayanya. Untuk

bersedia menjadi tempat curhat teman

sebayanya.

Tujuan dari pelaksanaan Peer Conseling

membantu meminimalisir permasalahan siswa

(remaja), menjadi seseorang yang mampu

mendengarkan curhat temannya dan

membantu teman-temannya meringankan

masalah yang dialami. Sebagai pelajar

penggerak perubahan siap menjadi “Agent of

Change” dan berpartisipasi dalam mengurangi

angka kenakalan remaja.

BAB IV

PEMBAHASAN

Peer Counseling adalah layanan bantuan

conseling yang diberikan oleh teman

sebayanya (teman seusia/tingkat

pendidikannya hampir sama) yang telah

terlebih dahulu diberikan pelatihan - pelatihan

untuk menjadi konselor sebaya sehingga

diharapkan dapat memberikan baik secara

individual maupun kelompok kepada kepada

teman-temannya yang bermasalah ataupun

mengalami berbagai hambatan dalam

perkembangannya. Mereka yang menjadi

konselor sebaya bukanlah seorang yang

profesional dibidang konseling tapi mereka

diharapkan dapat menjadi perpanjangan

tangan konselor profesional/Guru BK.

Mereka mendapat sebutan ”Pelajar Penggerak

Perubahan”. Bagi diri sendiri manfaat dari

Peer Counseling melatih kepekaan dan empati

7
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sosial, kemampuan komunikasi, membentengi

diri, dari pengaruh era globalisasi dan konten

negative bagi remaja.

Sesuai dengan kemampuannya “Konselor”

sebaya diharapkan mampu menjadi sahabat

yang baik, yaitu minimal mampu menjadi

pendengar aktif bagi teman sebayanya yang

membutuhkan perhatian. Pendengar yang

aktif adalah pendengar yang dengan penuh

perhatian memperhatikan isi ungkapan hati

teman yang sedang “curhat”, mampu

menangkap ungkapan pikiran dan emosi

dibalik ekspresi verbal maupun non verbal,

mampu mengekspresikan pemahaman dan

penerimaan secara tulus dan empatik kepada

teman sebayanya, serta mampu memantulkan

kembali ekspresi emosi dan pikiran “konseli”

kepada “konseli”. Jika memungkinkan

“konselor” sebaya juga dapat membantu

pemecahan masalah sederhana. Meskipun

dilatihkan dalam pelatihan, kemampuan ini

tidak begitu dituntutkan. Untuk pemecahan

masalah dimana konselor sebaya merasa

kurang kompeten, dia diharapkan merujuk

“konseli” kepada konselor ahli. Tentu saja hal

tersebut dilakukan atas persetujuan konseli.

Konselor sebaya dapat berperan sebagai

“agen” yang memotivasi konseli untuk

bersedia secara langsung memperoleh layanan

dari konselor ahli. Jika “konseli” sebaya tetap

tidak menghendaki bertemu langsung dengan

konselor, “konselor” sebaya dapat

berkonsultasi kepada konselor ahli tentang

masalah yang dihadapi “konseli” tanpa

menyebutkan identitas “konseli”.

Melalui interaksi dan komunikasi

interpersonal (pemahaman individu) yang

terjadi antara konselor teman sebaya dengan

konseli teman sebaya, baik melalui interaksi-

interaksi spontan tidak terstruktur, maupun

melalui interaksi terprogram yang dirancang

oleh konselor ahli, siswa (remaja) lain yang

berinteraksi dengan konselor sebaya dapat

terbantu. Melalui proses modeling misalnya,

konseli dapat meniru dan menginternalisasi

sikap, keterampilan dan berbagai segi tertentu

yang tampak dari “konselor” sebaya pada

saat-saat menghadapi masalah. “Konselor”

sebaya juga dapat secara langsung

“mengajarkan” cara-cara menghadapi

kesulitan hidup kepada teman sebaya pada

saat mereka “curhat” tentang suatu masalah.

Melalui wahan dan cara-cara yang demikian,

perkembangan teman-teman sebaya akan

terfasilitasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

      Berdasarkan uraian diatas, maka dapat

disimpulkan :

1.Adanya layanan Peer Counseling berarti

penyiapan siswa (remaja) tertentu untuk

menjadi konselor nonprofesional dalam

membantu menyelesaikan masalah

teman sebaya.

      2.Siswa (remaja) butuh teman “curhat”,

karena beragamnya permasalahan

remaja mereka perlu diberi wadah untuk

menyelesaikan suatu masalah yaitu

melalui, “Pelajar Penggerak Perubahan”
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     3.Pemahaman individu diperlukan dalam

konseling teman sebaya, kita tidak

mungkin dapat memberikan pertolongan

kepada seseorang sebelum kita kenal

(pemahaman orang tersebut)

    4.Konselor teman sebaya bukan konselor

profesional, tapi para siswa (remaja) yang

memberikan bantuan kepada siswa lain di

bawah bimbingan konselor ahli

A. Saran

1.Peer Counseling perlu dikembangkan

dan dilaksanakan secara terprogram

2.Suatu hal yang penting bagi remaja

memiliki kompetensi memahami

suasana individu lain

3.Sangat terbatasnya waktu dalam

penulisan waktu dalam karya ini,

sehingga hasilnya kurang dari apa yang

diharapkan
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