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Abstract: A good study device is very necessary to reach a high quality study. The target of this 

research is to: (1) implement learning scenario using Collaborative Learning, (2) measure the impact 

of collaborative learning method in understanding the research methodology items, (3) measure the 

intrinsic motivation of the students in understanding a material, and (4) see the knowledge and 

psycho-motoric aspects comprehensively. This research is conducted in four months with five steps in 

every cycle. The steps are planning, action, observation, reflection, and evaluation. The result of the 

first cycle can be improved in the next cycles. It was found in the implementation in the cycle that there 

was a change towards a more optimum progress. Optimum implementation of learning scenario, is 

marked by the existence of arrangement and application of learning scenario that make the students 

involved actively,  and involvement of various learning activities and resources in a whole.  The result 

of this research showed that there was improvement of understanding of research methodology items 

in cognitive, affective and psycho-motoric aspects comprehensively based on the basic competence 

determined. 
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Dalam proses pembelajaran di perguruan 

tinggi, mahasiswa masih diperkenalkan dengan su-

atu konsep bahwa keberhasilan lebih merujuk pada 

kompetisi (competition) daripada kooperasi (coo-

peration). Keberhasilan merupakan hasil dari ke-

mandirian (independence) ketimbang saling keter-

gantungan (interdependence). Pandangan seperti 

ini bahkan masih berkembang di kalangan pakar 

psikologi. Padahal, di negara-negara maju konsep 

seperti ini sudah banyak ditinggalkan. Covey 

(1989) telah memperkenalkan bahwa dalam para-

digma manajemen modern dan kehidupan modern, 

keberhasilan seseorang justru dipengaruhi yang pa-

ling tinggi oleh interdependensi. Adapun tahapan-

nya keberhasilan adalah dari yang paling rendah 

yaitu ketergantungan (dependence), kemudian ke-

mandirian, dan yang paling tinggi adalah saling ke-

tergantungan. Pergeseran konsep seperti ini sangat 

bisa dipahami karena semakin terspesialisasikan-

nya bidang-bidang ilmu sehingga untuk menghasil-

kan suatu produk, manajemen produksi harus 

mampu mengkolaborasikan secara serasi antarspe-

sialisasi bidang ilmu yang ada. 

 Proses pembelajaran menekankan penting-

nya kooperasi daripada kompetisi serta saling ke-

tergantungan daripada kemandirian. Jika kompetisi 

yang dikembangkan, maka hal ini ada kecenderu-

ngan dapat mengarahkan mahasiswa pada pikiran 

dan perasaan tidak segan untuk menyerang orang 

lain. Sementara itu, pengembangan kooperasi dan 

interdependensi justru dapat mengembangkan ke-

mampuan menghadapi tantangan, kepemimpinan, 

dan manajemen yang sangat diperlukan jika kelak 

mereka sudah memasuki dunia kerja.  

Collaborative learning adalah proses belajar 

kelompok yang setiap anggota menyumbangkan 

informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, ke-

mampuan, dan keterampilan yang dimilikinya, un-

tuk secara bersama-sama saling meningkatkan pe-

mahaman seluruh anggota. Collaborative learning 
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memungkinkan setiap mahasiswa untuk memahami 

seluruh bagian pembahasan, tidak seperti pada ke-

lompok belajar yang kita kenal, yang menyebabkan 

hanya mahasiswa tertentu yang memahami materi 

tertentu. Metode ini juga membuat seluruh maha-

siswa akan memiliki pemahaman yang setara akan 

suatu pembahasan.  

Apa sebenarnya arti belajar dalam collabora-

tive learning? Sebagai metode belajar, collaborati-

ve learning dilandasi oleh pemikiran bahwa kegia-

tan belajar di kampus hendaknya mendorong dan 

membantu mahasiswa untuk terlibat secara aktif 

membangun pengetahuan sehingga mencapai pe-

mahaman yang mendalam (deep learning). Dalam 

pendekatan ini, mahasiswa dipandang sebagai pu-

sat dari kegiatan belajar. Dalam merancang kegia-

tan belajar di kelas, pengajar tidak hanya memper-

hatikan tuntutan kurikulum yang harus diselesai-

kan, melainkan juga memperhatikan kondisi dan 

karakteristik siswa serta memberi kesempatan pada 

mereka untuk menentukan sendiri beberapa hal 

dalam proses belajar, seperti sebagian dari tujuan 

yang ingin dicapai dalam proses belajarnya. Hal ini 

tidak berarti bahwa pengajar menyerahkan sepe-

nuhnya pada mahasiswa untuk membuat keputusan 

mengenai materi-materi yang penting dipelajari, 

melainkan memberikan sebagian tanggung jawab 

pada siswa untuk mengarahkan sendiri proses bela-

jarnya. 

Melalui model kolaboratif, para dosen seti-

daknya dapat membantu mahasiswa dalam belajar 

bekerja dengan sukses sebagai bagian dari tim dan 

mengembangkan keterampilan dan meningkatkan 

kualitas kerja dalam tim yang sangat penting bagi 

kemampuan berkolaborasi ketika nantinya sudah 

memasuki dunia kerja. Strategi yang dapat ditem-

puh adalah kelas dibagi ke dalam beberapa tim dan 

tiap-tiap tim itu ditugaskan untuk melakukan riset 

sederhana untuk kemudian dievaluasi dan didisku-

sikan kembali di dalam kelas. 

Sistem pembelajaran yang selama ini dilaku-

kan yaitu sistem pembelajaran konvensional (facul-

ty teaching) kental dengan suasana instruksional 

dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkem-

bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang de-

mikian pesat. Lebih dari itu kewajiban pendidikan 

dituntut untuk memasukkan nilai-nilai moral, budi 

pekerti luhur, kreativitas, kemandirian, dan kepe-

mimpinan, yang sangat sulit dilakukan dalam sis-

tem pembelajaran yang konvensional. Sistem pem-

belajaran konvensional kurang fleksibel dalam 

mengakomodasi perkembangan materi perkuliahan 

karena dosen harus intensif menyesuaikan materi 

dengan perkembangan teknologi terbaru. Kurang 

bijaksana jika perkembangan teknologi jauh lebih 

cepat dibanding dengan kemampuan dosen dalam 

menyesuaikan materi perkuliahan dengan perkem-

bangan tersebut, karena dapat dipastikan lulusan 

akan kurang memiliki penguasaan pengetahuan/ 

teknologi terbaru. Sehingga dengan latar belakang 

tersebut maka metode collaborative learning ber-

maksud menggeser paradigma dari metode kon-

vensional ke student centered learning. 

FKIP Universitas Mulawarman sebagai lem-

baga pendidikan tinggi di Kalimantan Timur, beru-

paya untuk menghasilkan mahasiswa yang berkua-

litas tinggi yang nantinya dapat bersaing di dunia 

kerja. Namun kenyataannya, masih terdapat kenda-

la, yaitu minimnya pemahaman mahasiswa terha-

dap materi kuliah dan masih terdapat kepasifan 

mahasiswa di dalam ruang kuliah. Untuk mengata-

si hal tersebut, digunakan metode pembelajaran al-

ternatif, yaitu metode collaborative learning. Me-

tode collaborative learning dilakukan sebagai 

langkah perbaikan terhadap metode pengajaran 

konvensional. Metode ini relatif baru dan belum 

banyak diterapkan di Indonesia.  

Metode collaborative learning diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terha-

dap materi kuliah. Oleh karena itu, penulis akan 

memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang 

berkaitan dengan metode collaborative learning. 

 

METODE 

 

Penelitian tindakan kelas ini bersifat kolabo-

ratif (kemitraan). Penelitian ini diterapkan kepada 

kelompok mahasiswa semester V yang mengikuti 

perkuliahan metodologi penelitian di FKIP Univer-

sitas Mulawarman Samarinda. Pada prinsipnya ka-

jian tindakan ini terkait dengan faktor dosen dan 

mahasiswa. Faktor dosen yang diteliti berkaitan de-

ngan kemampuan dosen dalam mengimplementasi-

kan metode collaborative learning. Metode ini me-

liputi kemampuan menyusun rancangan skenario 

pembelajaran dan melaksanakan skenario tersebut. 

Di samping itu juga terkait dengan kemampuan 

menyusun alat evaluasi yang mampu mengukur ke-
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mampuan siswa pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Faktor mahasiswa terkait dengan ting-

kat kemampuannya dalam menguasai (pengetahu-

an), memahami (afektif), dan membuktikan (psiko-

motor) berdasarkan pemahamannya pada isi materi 

kuliah.  

Dengan mencermati seluruh uraian di atas, 

dapat ditetapkan bahwa sumber data penelitian ini 

berasal dari dosen dan mahasiswa. Dari dosen di-

peroleh data: mengimplementasikan skenario pem-

belajaran dengan metode collaborative learning, 

meliputi ketersediaan sarana yang memperlancar 

proses belajar mengajar dan memberikan dan me-

nunjukkan sumber-sumber informasi termasuk 

menciptakan iklim kondusif yang dapat mendorong 

mahasiswa memiliki sikap tertentu. Data dari do-

sen diperoleh dengan lembar dokumentasi (untuk 

memperoleh susunan rancangan skenario pembela-

jaran) dan lembar observasi (untuk pelaksanaan 

skenario pembelajaran). Lembar evaluasi diguna-

kan untuk memperoleh data mahasiswa pada pe-

nguasaan (pengetahuan), pemahaman (afektif) isi 

pesan materi kuliah, serta lembar observasi untuk 

memperoleh data tindakan (psikomotor) mahasis-

wa berdasarkan perubahan perbaikan tugas. Dari 

mahasiswa diperoleh data bagaimana mahasiswa 

menyusun rencana dalam memecahkan permasala-

han yang ada, aktivitas mahasiswa dalam memberi-

kan pertanyaan, mencatat dan merangkum hasil 

diskusi, dan data perubahan tugas setelah melaku-

kan diskusi bersama kelompok. Data yang telah di-

peroleh dari keseluruhan tindakan (siklus) selanjut-

nya dianalisis secara kualitatif.  

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu: (1) kelompok peneliti 

akan menyederhanakan data mentah dari keseluru-

han tahapan siklus dengan jalan membuat fokus, 

klasifikasi, dan abstraksi data kasar menjadi data 

yang bermakna untuk dianalisis, (2) hasil tahapan 

pertama disajikan secara deskriptif melalui visuali-

sasi bentuk tabel sehingga memudahkan pemba-

caan data, dan (3) penyimpulan atas sajian data ha-

sil analisis.  

Prosedur dan langkah-langkah dalam melak-

sanakan tindakan berupa siklus spiral yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi, yang diikuti siklus spiral berikutnya. 

Selanjutnya untuk pengumpulan data, digunakan 

beberapa instrumen. Instrumen ini dirancang oleh 

kelompok peneliti, untuk mengumpulkan data me-

ngenai kegiatan dosen dan aktivitas mahasiswa se-

lama pembelajaran. Adapun lembar pengamatan 

meliputi roster komunikasi dan lembaran tugas. 

Jika suatu kelompok sudah terbentuk, maka 

anggota kelompok itu harus senantiasa saling ber-

tukar informasi sehingga memungkinkan mereka 

tetap saling berkomunikasi. Informasi dari anggota 

kelompok lainnya dicatat ke dalam format yang 

bernama roster komunikasi yang terdiri atas identi-

tas anggota kelompok yang meliputi nama, nomor 

telepon, alamat rumah, dan email anggota. 

Setelah kelompok mendiskusikan kegiatan 

yang akan dilakukan dan tugas yang akan menjadi 

tanggung jawab masing-masing anggota yang telah 

ditentukan, maka mahasiswa sebagai anggota ke-

lompok harus membuat catatan-catatan tertulis me-

ngenai berbagai informasi berkenaan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya, termasuk batas waktu pe-

nyelesaian tugas. Lembaran tugas ini dapat mem-

bantu mahasiswa: (1) menghindarkan diri dari du-

plikasi yang tidak diinginkan, (2) menghindarkan 

terjadinya pemborosan waktu yang dapat disebab-

kan oleh adanya dua orang atau lebih anggota ke-

lompok mengerjakan pekerjaan yang sama karena 

adanya kebingungan tanggung jawab, dan (3) 

menghindarkan diri dari pengabaian tugas dan 

tanggung jawab. 

Untuk mengoptimalkan kelompok dalam 

penggunaan lembaran tugas ini, umpan balik dari 

dosen sangat diperlukan. Jika dosen memberikan 

umpan balik yang tepat terhadap isi lembaran tugas 

ini dengan cara memeriksa kelengkapan dan kuali-

tasnya yang kemudian dikomunikasikan kepada 

mahasiswa, maka dosen akan dapat: (1) menentu-

kan apakah tugas-tugas penting yang harus dikerja-

kan mahasiswa sudah tercakup di dalamnya, (2) 

apakah tanggung jawab anggota kelompok telah di-

distribusikan secara adil, dan (3) apakah batas wak-

tu yang ditentukan itu fisibel. Apabila ternyata per-

lu perubahan batas waktu dapat segera dilakukan 

dan diinformasikan kepada anggota kelompok. 

Peranan evaluasi sejawat dan evaluasi diri 

untuk menilai kegiatan kelompok masih merupa-

kan sesuatu yang kontroversial. Beberapa peneliti 

dan ahli pendidikan berkeyakinan bahwa konsep 

bekerja secara kelompok mengandung makna bah-

wa keseluruhan kelompok harus berbagi nilai seca-

ra sama. Namun, sebagian yang lain berpendapat 
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bahwa pendekatan seperti itu dapat menyebabkan 

sebagian anggota kelompok kurang dapat bertang-

gung jawab terhadap keseluruhan kegiatan kelom-

poknya karena merasa akan mendapatkan nilai 

yang sama dengan anggota lain yang aktif dan pe-

nuh tanggung jawab. 

Hasil merupakan dampak yang diperoleh dari 

keseluruhan siklus sehingga dapat diketahui tingkat 

ketimpalan tindakan tentang implementasi skenario 

pembelajaran sesuai dengan metode kolaboratif 

dan hasil peningkatan kemampuan mahasiswa da-

lam penguasaan dan implementasi materi. Indika-

tor keberhasilan tindakan ini meliputi: (1) keopti-

malan implementasi skenario pembelajaran ditan-

dai dengan adanya penyusunan dan penerapan ske-

nario pembelajaran yang telah memenuhi unsur ke-

terlibatan aktif mahasiswa, akivitas belajar yang 

variatif, dan pelibatan sumber belajar secara me-

nyeluruh dan (2) peningkatan kemampuan siswa 

dalam penguasaan kompetensi dasar ditandai de-

ngan unsur penggunaan evaluasi pembelajaran 

yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomo-

tor berdasarkan kompetensi dasar yang telah dite-

tapkan.  

Untuk memecahkan permasalahan akan dila-

kukan serangkaian tindakan dalam dua siklus sela-

ma tujuh bulan efektif. Setiap siklus memiliki taha-

pan-tahapan sebagai berikut: pertama, tahap pe-

rencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 

ini adalah (1) peneliti mengidentifikasi permasala-

han kualitas proses belajar mengajar, penguasaan 

siswa terhadap kompetensi dasar/prestasi belajar 

siswa sebagai acuan dalam memetakan permasala-

han pokok pada penyusunan dan pelaksanaan ske-

nario pembelajaran, serta hasil evaluasi pembelaja-

ran berdasarkan metode collaborative learning. (2) 

Peneliti merumuskan kriteria yang tepat dalam im-

plementasi skenario pembelajaran dan tingkat 

penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi dasar. 

(3) Peneliti menyusun skenario pembelajaran da-

lam bentuk satuan pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. (4) Peneliti 

menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk me-

ngetahui kemampuan siswa pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor berdasarkan kompetensi 

dasar. (5) Peneliti menyusun instrumen yang digu-

nakan untuk mengetahui kualitas rancangan, pelak-

sanaan, dan evaluasi pelaksanaan skenario pembe-

lajaran (values clarification technique). (6) Peneliti 

menetapkan model yang tepat untuk kegiatan tin-

dakan.  

Kedua, tahap tindakan. Pada tahap ini, dosen 

melaksanakan seluruh isi pesan dalam tahap peren-

canaan pada proses pembelajaran berdasarkan ren-

cana pembelajaran yang telah tersusun, kemudian 

diakhiri dengan kegiatan evaluasi pembelajaran. 

Ketiga, tahap diagnosis/observasi. Tahap ini pada 

hakikatnya dimaksudkan untuk mengetahui: (1) 

apakah seluruh isi pesan susunan skenario pembe-

lajaran telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, 

(2) apakah seluruh isi pesan susunan skenario pem-

belajaran telah dilaksanakan oleh pengajar sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan, (3) apakah alat 

evaluasi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, 

(4) apakah telah diperoleh pengusaan siswa terha-

dap kompetensi dasar sesuai dengan kriteria yang 

ada, (5) adakah kesalahan-kesalahan yang dilaku-

kan oleh dosen dalam menyusun rancangan dan 

tindakan, (6) faktor-faktor apakah yang menyebab-

kan keadaan itu terjadi, (7) alternatif-alternatif apa-

kah yang dapat ditempuh untuk memecahkan per-

masalahan yang ada, dan (8) apakah hasil yang 

ingin dicapai dari kegiatan tersebut.  

Keempat, tahap refleksi dan evaluasi. Pene-

liti bersama guru berdiskusi untuk membahas te-

muannya selama kegiatan observasi. Hasil yang te-

lah diperoleh dari sebelum dan sesudah dilakukan-

nya tindakan, kemudian hasil keduanya dibanding-

kan. Kegiatan komparasi ini untuk mengetahui ku-

alitas implementasi skenario pembelajaran sesuai 

metode collaborative learning dan tingkat pengua-

saan mahasiswa terhadap kompetensi dasar mata 

kuliah metodologi penelitian. Hasil akhir pada re-

fleksi dan evaluasi siklus pertama digunakan seba-

gai dasar untuk melakukan perencanaan pada si-

klus kedua.  

 

HASIL  
 

Dalam pengembangan ini diperoleh dua jenis 

hasil, yakni hasil konkret yang berupa program 

pembelajaran sebagai hasil akhir pengembangan 

dan hasil penelitian terhadap produk tersebut. Hasil 

konkret adalah spesifikasi metode yang dikem-

bangkan berdasarkan deskripsi metode pembelaja-

ran kolaboratif (collaborative learning). Adapun 

hasil penelitian terhadap produk akhir (program 

pembelajaran) adalah data hasil eksperimen (evalu-
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asi penugasan). Perolehan belajar yang dibanding-

kan mencakup sebelas jenis pokok bahasan dianta-

ranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan pe-

nelitian, kegunaan penelitian, dasar teori, definisi 

konsepsional, definisi operasional, populasi dan 

sampel teknik pengumpulan data, hipotesa, dan 

analisa data.  

Hasil analisis deskriptif persentase dari data 

evaluasi penugasan diteruskan menjadi petunjuk 

sejauh mana kemampuan dan efektivitas penggu-

naan metode pembelajaran kolaboratif. Pada hasil 

analisis deskriptif, diketahui bahwa persentase per-

olehan belajar dari kelompok siswa yang diajar de-

ngan desain pembelajaran berdasarkan metode 

pembelajaran kolaboratif mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan pengajaran secara konvensio-

nal. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

perubahan yang cukup signifikan akan kecakapan 

dalam penulisan latar belakang yakni (100%) yang 

mendapatkan point B artinya terjadi peningkatan, 

begitu halnya dengan pembuatan rumusan masalah 

dan tujuan serta kegunaan yang sama mendapatkan 

skor 100% mengalami peningkatan.  

Adapun pemahaman serta motivasi untuk 

melengkapi dasar teori terdapat 68,0% mengalami 

peningkatan dan 32,0% cenderung tetap. Proses pe-

rubahan akan pemaknaan terhadap definisi kon-

sep-sional 42,1% mengalami peningkatan, 31,0% 

mengalami penurunan, dan 26,0% tidak mengalami 

perubahan. Definisi opersional dengan presentase 

31,6% baik, 21,1% kurang, dan 47,4%. Populasi 

dan sampel telah terjadi peningkatan pemahaman 

57,9% dari jumlah mahasiswa dan kurang 15,8% 

serta tetap 15,8%. Untuk teknik pengumpulan da-

ta, hipotesa dan analisa data kecenderungan meng-

alami peningkatan diatas 84,0%. 

Dari hasil analisis deskriptif, dapat disimpul-

kan bahwa pembelajaran yang menggunakan meto-

de kolaboratif terbukti ampuh dalam meningkatkan 

perolehan belajar untuk jenis belajar mengingat 

fakta, mengingat konsep, mengingat prinsip, dan 

menggunakan prosedur.  

Hasil penelitian pengembangan ini memiliki 

implikasi praktis dan implikasi teoritis. Pada sisi 

praktis, keberanian dosen untuk berkreasi dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu 

ditumbuhkan. Pola persiapan mengajar konvensio-

nal yang berupa rencana harian dengan hanya me-

nuliskan rangkuman pelajaran perlu dikaji ulang. 

Oleh karena itu, dosen perlu ditumbuhkan kebera-

niannya untuk bergeser dari pola yang membeleng-

gu menuju pola pembelajaran yang memberikan 

kemungkinan tumbuhnya kreativitas dan kualitas 

pembelajaran yang lebih baik.  

Pada tahapan perencanaan siklus 1, data me-

nunjukkan bahwa pembelajaran matematika ekono-

mi diterapkan oleh dosen selama ini masih lebih 

berorientasi pada penguasaan materi secara kogni-

tif. Mahasiswa lebih banyak belajar untuk mengha-

fal dan kurang tertarik untuk menganalisa mata ku-

liah metodologi penelitian. Pendekatan dan metode 

yang digunakan kurang variatif dan peran dosen 

sangat menonjol sebagai pemberi dan pengarah 

materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam tahap pe-

rencanaan siklus 1 ini diperoleh kesepakatan dan 

hasil diskusi untuk pembenahan proses pembelaja-

ran matematika ekonomi sesuai dengan rencana pe-

nelitian yaitu (1) tersusunnya rencana pembelaja-

ran dengan menggunakan pendekatan problem ba-

sed learning, (2) tersusunnya kriteria pemantauan 

kinerja dosen dalam penerapan collaborative 

learning, (3) tersusunnya model evaluasi yang da-

pat mengukur pemahaman mahasiswa yang lebih 

dalam (afektif dan psikomotorik), dan (4) dosen te-

lah memiliki kesiapan untuk menerapkan rencana 

pembelajaran yang telah ada.  

Pada bagian tindakan dan diagnosis/observasi 

siklus 1, nampak bahwa dosen menerapkan skena-

rio pembelajaran yang telah disusun dengan me-

manfaatkan media pembelajaran dan implementasi 

pendekatan collaborative learning. Hasil penga-

matan jalannya proses pembelajaran menunjukkan 

mahasiswa cukup antusias dalam pembelajaran ka-

rena materi pelajaran menjadi menarik dalam pro-

ses pembelajaran, sementara dosen lebih banyak 

berperan sebagai mediator dan fasilitator (mahasis-

wa memiliki buku acuan yang relatif lengkap da-

lam pembelajaran). 

Dosen menerapkan pembelajaran mengguna-

kan metode yang berviariasi seperti perpaduan me-

tode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penerapan 

metode dalam pembelajaran diawali dengan mela-

kukan pengundian terhadap masalah dan tugas 

yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran. 

Dengan metode ini mahasiswa lebih aktif, tertarik, 

dan senang dalam pembelajaran walaupun belum 

maksimal. Beberapa hal yang belum terlaksana de-

ngan baik yaitu ada bagian materi yang telah di-
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rencanakan untuk dibahas namun tidak terlaksana 

karena lingkup materi terlalu luas. Untuk itu perlu 

direncanakan media dan strategi pembelajaran 

yang variasinya lebih banyak sehingga pembelaja-

ran lebih menarik lagi.  

Bagian analisis dan refleksi diketahui bahwa 

telah dilakukan diskusi bersama untuk membenahi 

kekurangannya yang ada, yakni dalam perencanaan 

pembelajaran. Tim peneliti sepakat untuk mening-

katkan proses pembelajaran sesuai dengan kriteria 

yang disepakati bersama. Catatan ini sangat pen-

ting bagi perencanaan siklus kedua. 

Peneliti bersama dosen menyusun skenario 

pembelajaran untuk siklus kedua. Beberapa yang 

telah diperhatikan sebagai implementasi refleksi si-

klus sebelumnya meliputi pentingnya sistem ke-

lompok bagi siswa, interaksi dosen-mahasiswa se-

nantiasa harus dipertahankan dan dikembangkan, 

dan evaluasi pada multiaspek diri siswa.  

Dosen dalam melaksanakan skenario pembe-

lajaran yang ada, terdapat peningkatan yang sangat 

berarti pada interaksi belajar dosen-siswa. Aktivi-

tas ini berlangsung dalam suasana menghargai po-

tensi siswa. Dosen lebih maksimal menggunakan 

metode yang bervariasi dengan memanfaatkan me-

dia pembelajaran. Mahasiswa sangat antusias, ak-

tif, dan menunjukan semangat (senang) dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari peningka-

tan jumlah siswa yang memberikan respon terha-

dap pembahasan materi. Kerjasama siswa dalam 

kelompok cukup baik dilihat dari respon, partisi-

pasi dalam penyelesaian tugas, masalah, dan saling 

mendukung/mengisi antara anggota kelompok. Na-

mun demikian, masih terdapat sebagian kecil ma-

hasiswa yang secara lisan tidak dapat menyampai-

kan respon dengan baik, akan tetapi secara tertulis 

bahkan sebaliknya.  

Dengan mempertahankan pola partisipatif 

ini, terdapat peningkatan kualitas respon mahasis-

wa. Di samping itu, siswa telah menunjukkan ke-

majuan dalam kepercayaan diri dan kemampuan 

berdebat dengan mahasiswa lain. Pola kerja kelom-

pok yang anggotanya bervariasi memberikan ke-

bermaknaan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang se-

mula mengalami kesalahan konsep, pada siklus ini 

kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Terdapat pe-

ningkatan kemampuan siswa secara komprehensif, 

meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomo-

tor berdasarkan hasil evaluasi akhir siklus ini. Ma-

hasiswa memberikan respon positif terhadap dosen 

yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Ja-

di, evaluasi yang hanya terfokus pada satu aspek 

dirasakan sangat merugikan bagi diri mahasiswa.  

Sebagai akhir refleksi dari seluruh implemen-

tasi siklus, seperti siklus sebelumnya, tim peneliti 

melakukan analisis terhadap perolehan data selama 

siklus ini. Perolehan data pada siklus terakhir ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penca-

paian kinerja dosen dan mahasiswa, kedalaman 

konsep telah terjadi reduksi yang signifikan, dan 

dosen telah terbiasa dengan model kerja kelompok 

yang anggota siswanya heterogen (variatif). Inte-

raksi dosen-siswa semakin optimal. Hal ini ditun-

jukkan dengan kualitas respon siswa, kuantitas sis-

wa yang memberikan respon, dan berkurangnya 

siswa yang mengalami kesalahan konsep. Penegas-

an penentuan tugas setiap anggota, aturan main dis-

kusi kelompok, dan target yang diinginkan meru-

pakan bagian penting yang harus diperhatikan. Be-

berapa komponen penting dalam kerja kelompok 

itu mendorong dosen untuk mempertahankan sis-

tem kelompok bagi siswa untuk membahas konsep 

dasar. Sistem evaluasi multiaspek telah memberi-

kan kebermaknaan bagi mahasiswa di kelas. 

Berdasarkan implementasi pada siklus, dapat 

diketahui adanya perubahan ke arah lebih optimal 

sebagai bentuk telah terjadinya suatu peningkatan. 

Hal ini sesuai dengan indikator kinerja bahwa ke-

optimalan implementasi skenario pembelajaran 

matematika ekonomi ditandai dengan adanya pe-

nyusunan dan penerapan skenario pembelajaran 

yang telah memenuhi unsur keterlibatan aktif sis-

wa, akivitas belajar yang variatif, dan pelibatan 

sumber belajar secara menyeluruh. Peningkatan ke-

mampuan mahasiswa dalam penguasaan kompe-

tensi dasar ditandai dengan unsur penggunaan eva-

luasi pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara komprehensif berda-

sarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

 

KESIMPULAN 

 

Sesuai dengan tujuannya, hasil pengembang-

an ini berupa suatu model pembelajaran metodo-

logi penelitian. Secara konkret, berupa program 

pembelajaran yang digunakan dosen dalam pembe-

lajaran di kelas. Produk ini dihasilkan melalui se-

jumlah tahapan evaluasi dan revisi yang diakhiri 



 100 JURNAL PENDIDIKAN INOVATIF VOLUME 3, NOMOR 2, MARET 2008

dengan evaluasi penugasan berupa penelitian tinda-

kan yakni dengan membandingkannya dengan ha-

sil pembelajaran konvensional. Dengan evaluasi 

tersebut didapatkan berbagai masukan dari ahli bi-

dang studi, ahli desain pembelajaran, dosen penga-

jar, dan mahasiswa yang digunakan untuk merevisi 

produk pengembangan itu. Model pembelajaran ini 

diterapkan kepada kelompok mahasiswa semester 

V yang mengikuti mata kuliah metodologi peneli-

tian. Dari analisis deskriptif diketahui bahwa 

model collaborative learning memilki kontribusi 

yang lebih tinggi dalam meningkatkan perolehan 

belajar daripada pembelajaran konvensional.  

Mencermati uraian di atas, menjadi sangat 

penting bagi perguruan tinggi untuk menerapkan 

strategi pembelajaran collaborative learning yang 

memungkinkan mahasiswa dapat mengembangkan 

keterampilan-keterampilan penting untuk dapat 

berhasil bekerja secara kolaboratif dalam tim. De-

ngan membiasakan penerapan strategi pembelajar-

an ini, mahasiswa akan terbiasa mengembangkan 

penghargaan akan betapa pentingnya bekerja sama 

dalam suatu tim dan mampu memprioritaskan tuju-

an-tujuan kepentingan tim di atas tujuan-tujuan dan 

kepentingan individu. Selain itu, tim juga akan ter-

biasa memahami apa saja yang harus dilakukan 

dan bagaimana menyelesaikannya bersama-sama. 

 Format-format pencatatan untuk perencana-

an dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan tim da-

pat menjadi instrumen untuk membantu mahasiswa 

belajar menyelesaikan kegiatan-kegiatan tim de-

ngan cara yang sangat terorganisir dengan baik dan 

tepat waktu. Bimbingan dan umpan balik secara 

berkesinambungan dari dosen, evaluasi sejawat, 

dan evaluasi diri yang dilakukan secara efektif, ser-

ta penekanan akan pentingnya tanggung jawab in-

dividual dan tim juga merupakan faktor-faktor pen-

ting yang harus diperhatikan dalam mencapai tuju-

an kemampuan mahasiswa bekerja secara tim. Da-

lam prosesnya, mahasiswa juga sangat perlu me-

ngembangkan keterampilan interpersonal dan kom-

petensi lainnya yang akan sangat bermanfaat bagi 

dirinya dalam bekerja secara tim manakala nanti 

sudah terjun ke dalam dunia kerja secara nyata. 

SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka seyog-

yanya pembelajaran dapat dilakukan secara cermat. 

Produk pengembangan ini dapat dimanfaatkan se-

bagai pola dalam merancang pembelajaran. Dosen 

yang akan mengajar mata kuliah di FKIP khusus-

nya program studi pendidikan ekonomi diharapkan 

lebih variatif dalam penggunaan model pembelaja-

ran. Akan tetapi, karena materi pelajaran selalu 

mengalami perkembangan, diharapkan dosen mela-

kukan pemutakhiran isi pada setiap sajian dengan 

tetap mempertimbangkan pola sajian yang rinci. 

Collaborative learning dikembangkan dari asumsi 

bahwa kondisi dan jenis sasaran belajar yang ber-

beda memerlukan metode yang berbeda. Dosen 

yang terlibat dalam upaya pengembangan produk, 

mengimplementasikannya dan telah merasakan 

manfaatnya diharapkan turut aktif menunjukkan 

manfaat produk ini kepada dosen yang lain.  
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