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Abstrck: The implementation of competency based curriculum (KBK) conducts inovation and 

teacher’s creativity. Carrying out a revision of teacher’s learning plan ; cooperatif learning 
model and preparing students’ work sheets are of the sorts, in which the learning process can 

run effectively and fun.  The research showed that cooperative learning in physic learning for 

teaching Ohm rule significantly increased students’ academic and social competences  
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 Kurikulum berbasis kompetensi memberi kon-

sekuensi pada guru untuk terus berinovasi dan me-

ngembangkan kreativitasnya dalam menata kembali 

desain pembelajaran yang selama ini digunakan. Hal 
ini merupakan suatu tututan yang harus dilakukan 

guru sehingga dengan perubahan ini diharapkan 

dapat memberikan kemajuan pada pola pikir siswa. 
Desain pembelajaran yang baik dapat membekali 

siswa dengan pengalaman-pengalaman yang ber-

manfaat di masa depan. Pengalaman-pengalaman 
belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti pro-

ses pembelajaran diharapkan dapat memperdalam 

pengetahuan yang berdampak pada berkembangnya 

kreativitas siswa. Disamping berkembangnya kreati-

vitas siswa, pengalaman belajar juga akan menjamin 

bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh akan ber-

tahan lebih lama dalam diri siswa. 
 Pengalaman mengajar penulis membuktikan 

bahwa kemampuan siswa seringkali mendapat ken-

dala khususnya pada mata pelajaran fisika kelas 3  
materi listrik sub materi Hukum Ohm untuk mene-

mukan hubungan kuat arus dengan beda potensial 

dan hambatan.  Kendala ini disebabkan antara lain  

ketika praktikum sambungan alat-alat listrik sering 

kendur (tidak ada hubungan), siswa takut terjadi sa-

lah sambung, dan peralatan listrik mudah rusak. Aki-
batnya, hasil belajar siswa masih jauh dari kategori 

memuaskan. 

 Departemen Pendidikan Nasional melalui pe-
nerbitan buku paket telah memberikan kesempatan 

kepada guru untuk memilih beberapa alternatif mo-

del pembelajaran yang sesuai dengan pengajaran fi-
sika. Model-model tersebut antara lain pembelajaran 

langsung  (direct intruction), pembelajaran  koopera- 

tif (cooperatif learning), pembelajaran berdasarkan 

masalah (problem base instruction). Namun perlu 

ditekankan bahwa model pembelajaran yang dipilih 

hendaknya diperkirakan dapat memberikan pengala-
man yang bermanfaat pada siswa. Kajian-kajian me-

ngenai tepat tidaknya model pembelajaran terhadap 

materi pelajaran harus terus dilakukan sehingga di-
peroleh rencana pelajaran yang cocok. Melihat fakta 

yang tersebut, akhirnya penulis memilih model pem-

belajaran kooperatif karena model ini dinilai cocok 
dalam membelajarkan materi Hukum Ohm.  

 Pembelajaran kooperatif merupakan suatu mo-

del pembelajaran yang mengelompokkan siswa ke 

dalam beberapa kelompok yang mempunyai tingkat 

kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas, 

anggota saling bekerja sama dan membantu untuk 

memahami bahan pembelajaran. Belajar belum sele-
sai jika salah satu teman belum menguasai bahan 

pembelajaran. Ide penting dalam pembelajaran koo-

peratif adalah membelajarkan keterampilan kerjasa-
ma dan kolaborasi kepada siswa. Keterampilan ini 

sangat penting bagi siswa, karena pada dunia kerja 

sebagian besar menghendaki kerja secara kelompok.  

 Menindaklanjuti ide pengelompokan tersebut, 

pembelajaran kooperatif menuntut dibentuknya ke-

lompok yang heterogen. Pembelajaran kooperatif 
dapat membawa keuntungan bagi kelompok bawah 

(kemampuan rendah) maupun kelompok atas (ke-

mampuan tinggi) yang bekerja bersama menyelesai-
kan tugas-tugas akademik. Siswa kelompok atas 

dapat menjadi tutor bagi kelompok bawah. Dengan 

demikian kelompok bawah memperoleh bantuan 
khusus dari teman sebaya, sedangkan bagi kelompok 

atas  pengetahuan  dan  kemampuan  akademik  akan 
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 semakin bertambah. Penerapan pembelajaran 
koope-ratif ini juga sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh prinsip-prinsip CTL (Contextual Teaching and 

Lea-rning) yaitu menerapkan learning community 
(ma-syarakat belajar). 

 Di samping dapat mengembangkan kemam-

puan akademik, pembelajaran kooperatif juga dapat 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. Model 

ini unggul dalam membantu siswa untuk memahami 

konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model 

ini telah menunjukkan bahwa model struktur peng-

hargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penila-

ian siswa pada belajar akademik dan perubahan 
norma.  Norma yang dimaksud adalah budaya anak 

muda yang tidak menyukai siswa-siswa yang me-

nonjol secara akademik. Robert Slavin dan pakar 
lain berusaha untuk mengubah norma ini melalui 

pembelajaran kooperatif.  

 Menurut Lundgren (1994) keterampilan koope-
ratif meliputi (1) keterampilan kooperatif tingkat 

awal seperti menggunakan kesepakatan, menghargai 

individu, mengambil giliran dan berbagi tugas, ber-

ada dalam kelompok, berada dalam tugas, mendo-

rong partisipasi, mengundang orang lain untuk ber-

bicara, menyelesaikan tugas pada waktunya, dan 
menghormati perbedaan individu, (2) keterampilan 

kooperatif tingkat menengah seperti menunjukkan 

penghargaan dan simpati, mengungkapkan ketidak-
setujuan dengan cara yang dapat diterima, mende-

ngarkan dengan aktif, bertanya, membuat ringkasan, 

menafsirkan, mengatur, dan mengorganisai, meneri-
ma tanggung jawab, mengurangi ketegangan, dan 

(3) keterampilan kooperatif tingkat mahir seperti 

mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, mena-

nyakan kebenaran, menetapkan tujuan, berkompro-

mi. 

 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif di-

bagi menjadi enam (6) fase seperti pada tabel beri-
kut: 

 

 

Fase Keterangan Tingkah Laku Guru 

1 Menyampaikan 

tujuan dan motivasi 

siswa. 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa. 

2 Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan 

informasi pada siswa 

melaui demonstrasi 

atau lewat buku 

bacaan. 

3 Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok-kelompok 

belajar. 

Guru membentuk 

kelompok belajar 

secara heterogen. 

4 Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar. 

Guru membimbing 

kolompok-kelompok 

belajar sesuai dengan 

tugas mereka. 

Fase Keterangan Tingkah Laku Guru 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi 

belajar , dengan 

menyuruh kolompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil belajarnya. 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru memberikan 

pemantapan materi 

melalui penghargaan–

penghargaan bagi 

kelompok yang 

menunjukan kerja 

yang bagu adan benar. 

 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) dengan menggunakan 2 siklus. Subjek 

penelitian pada siklus pertama adalah siswa kelas 

3.2 SMP Nasional KPS Balikpapan sebanyak 28 sis-

wa. Sedangkan subjek pada siklus kedua adalah sis-

wa kelas 3.1 sebanyak 28 siswa. Siklus pertama dan 

kedua dilaksanakan pada kelas yang berbeda dengan 

pertimbangan nilai rata-rata mata pelajaran fisika ke-

las 3.1 dan kelas 3.2 relatif sama serta kelas 3.1 dan 

3.2 pada waktu pembentukannya diatur sedemikian 

rupa sehingga menjadi kelas yang heterogen baik 
secara akademik maupun sosial (perilaku). 

 Setiap siklus melalui empat tahap yaitu peren-

canaan tindakan, implementasi tindakan, observasi, 
dan refleksi. Adapun alur pelaksanaan PTK ini dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini. 

 
 

 
 

Bagan Alur Pelaksanaan Penelitihan Tidakan Kelas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan 

Siklus Pertama  
 Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 1 Desem-

ber 2005 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Fase 1 dimulai dengan guru mengkondisikan 
kelas sambil mengingatkan materi terakhir yang su-

Rancangan 

Tindakan I 

Rancangan 

Tindakan II 

Refleksi II 

Observasi 1 
Pelaksanaan 

Tindakan1 

Pelaksanaan 

Tindakan II 

Observasi II 

Refleksi I 

Perumusan 

Kesimpulan 
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dah dipelajari. Tidak lupa guru mengingatkan kese-
lamatan kerja karena semua kegiatan dilaksanakan 

di laboratorium fisika. Fase ini diakhiri dengan 

menginformasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya 
pembelajaran memasuki fase 2. Pada fase ini guru 

menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan 

siswa pada percobaan ini. Selanjutnya, pada fase 3 

guru membagi kelas menjadi lima kelompok yang 

heterogen. Agar kegiatan praktikum ini berjalan de-

ngan lancar, guru membagikan LKS yang berisikan 

langkah kerja siswa. Setelah semua bahan praktikum 

dipastikan terdistribusi secara lengkap, maka siswa 

memulai bekerja kelompok. Pada fase ini guru ha-
nya bertindak sebagai fasilitator.  

 Fase 4 diwarnai dengan aktivitas guru seperti 

membimbing siswa melakukan langkah-langkah 
yang benar, melakukan penilaian kinerja, membim-

bing pengisian tabel, membuat grafik, dan membuat 

kesimpulan. Setelah semua langkah-langkah seperti 
yang tercantum pada LKS dilakukan, maka pada fa-

se 5, siswa diminta mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. Kegiatan ini diakhiri 

dengan memberikan pemantapan konsep-konsep 

yang sedang dipelajari berupa memberikan evaluasi 

(fase 6). 

 
Gambar 1 Lembar Kerja Siswa Siklus Pertama 

 

 

Siklus Kedua  
 Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 7 De-

sember 2005 dengan langkah-langkah hampir sama 
dengan langkah pada siklus pertama. Namun perbe-

daan yang sangat mencolok terjadi pada fase 1. Pada 

fase 1 siklus kedua ini selain mengingatkan pelaja-
ran terakhir yang akan digunakan guru menekankan 

pada bagaimana cara pemasangan, pembacaan am-

peremeter dan voltmeter, membuat grafik, dan ba-

gaimana memanfaatkan grafik untuk membahas ha-

sil percobaan sehingga dapat menarik kesimpulan 

dengan benar. Fase 2 sampai fase 6 sama dengan 

fase  pada siklus pertama. 

 
Gambar 2 Lembar Kerja Siswa Siklus Kedua 

 

Pembahasan 
 Pada setiap siklus, peneliti melaksanakan ob-
servasi dan refleksi. Observasi dan refleksi ini digu-

nakan sebagai bahan acuan pelaksanaan siklus ke-

dua. Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan sik-

lus pertama dan kedua tergambar suatu kemajuan 

kondisi kondisi proses pembelajaran yang signifikan 

sesuai yang diharapkan. Pertama, pada siklus perta-

ma proses percobaan berjalan dengan banyak perta-

nyaan, sedangkan pada siklus 2 proses percobaan 

hanya ada 3 pertanyaan yang muncul berhubungan 
dengan lembar kerja siswa.   
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 Kedua, pada siklus pertama pengisian tabel 
berjalan dengan banyak kesalahan sedangkan pada 

siklus kedua pengisian tabel berlangsung dengan ba-

ik dan benar. Ketiga, pada siklus pertama 80% ke-
lompok (4 kelompok) selesai mengerjakan pekerjaan 

(tugas lembar kerja), satu kelompok remedial, se-

dangkan pada siklus kedua 100% kelompok selesai 

mengerjakan tugas lembar kerjanya. Ini merupakan 

dampak positif dari perbaikan rencana pembelajaran 

dan perbaikan lembar kerja siswa pada siklus 2. 

Keempat, pada siklus pertama, yaitu pada kelas 3.1 

rata-rata nilai lembar kerja 65 dan nilai kinerja 75. 

Sedangkan pada siklus kedua yaitu pada kelas 3.2 
rata-rata nilai lembar kerja 85 dan nilai kinerja 90. 

Dari fakta di atas terjadi perubahan yang signifikan 

dari siklus pertama ke siklus kedua.  
 

KESIMPULAN 

 Dengan perbaikan rencana pembelajaran model 
pembelajaran kooperatif dan perbaikan lembar kerja 

siswa dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

materi pelajaran fisika khususnya menemukan hubu-

ngan kuat arus beda potensial, dan  hambatan. 

SARAN 

 Walaupun penelitian ini masih banyak keku-

rangan namun dapatlah kiranya tulisan ini dijadikan 

bahan masukan yang cukup berharga dalam mem-

perbaiki rencana pembelajaran dan lembar kerja 

yang sudah dibuat sehingga nantinya proses pembe-

lajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. 
Khusus pada materi yang dinilai cukup rumit, guru 

disarankan menggunakan model pembelajaran koo-

peratif. 
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