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BAB I 

MODEL PEMBELAJARAN 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kompetensi dasar pada bab 1 yaitu model pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi yang ada pada bab ini, 

diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali dengan 

menggunakan  bahasa sendiri indikator berikut ini. 

1. Menjelaskan pengertian dari model-model 

pembelajaran 

2. Menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran 

3. Menyebutkan jenis-jenis model pembelajaran  

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran 

diartikan sebagai semua 

rangkaian penyajian bahan 

ajar yang mencakup semua 

aspek baik sebelum pembelajaran, saat pembelajaran dan 

setelah pembelajaran yang laksanakan guru serta semua 

https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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fasilitas yang dipakai secara langsung maupun tidak langsung 

selama pembelajaran. Peranan guru selama proses 

pembelajaran berperan sangat penting dalam membimbing 

siswanya untuk memperoleh pengetahuan serta menuangkan 

gagasannya. Model pembelajaran memiliki fungsi sebagai 

panutan dalam merancang pembelajaran serta perencanaan 

aktifitas pembelajaran. Karakter masing-masing siswa 

berbeda, sehingga guru harus bisa mengarahkan perbedaan 

tersebut untuk mencapai satu tujuan yakni memperoleh ilmu 

pada saat belajar. Guna menggapai tujuan tersebut, seorang 

guru diperbolehkan memilih model pembelajaran tertentu 

sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Model 

pembelajaran memiliki fokus pada usaha lebih banyak 

mengaktifkan peserta didik dari pada guru tetapi tetap pada 

ruang lingkup pembelajaran satu tema serta untuk tujuan 

yang sama. 

Model pembelajaran digunakan guru untuk pedoman 

dalam merancang pembelajaran di kelas dengan 

memperhatikan kondisi siswa, kondisi sekolah serta kondisi 

lingkungan dengan menyesuaikan materi yang akan 

disampaikan.  
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Rusman, 2011 menjelaskan pengertian dari model 

pembelajaran yaitu “suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-

bahan pembelajaran di kelas atau yang lain. Seorang guru 

boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi dan tujuan dari pembelajarannya”. 

Kokom Komulasari (2010) menjelaskan pengertian dari 

model pembelajaran dikaitkan dengan bentuk pembelajaran 

bahwa “pada dasarnya model pembelajaran merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru, Sehingga model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran”.  

Berdasarkan beberpa pendapat ahli model pembelajaran 

dapat dijelaskan sebagai pola interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik yang memuat beberapa komponen seperti 

pendekatan, strategi, metode, serta teknik pembelajaran. 

Model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dan 

mengorganisasikan pengalaman belajar dalam mencapai 
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tujuan belajar tertentu serta berfungsi sebagai pedoman para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, pemilihan model 

pembelajaran akan menentukan jenis perangkat pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
 

Selain 

memiliki fungsi sebagai pedoman bagi guru, model 

pembelajaran juga memiliki fungsi penting bagi pengembang 

perangkat pembelajaran dalam merancang dan menjalankan 

aktivitas pembelajaran. Fungsi lain model pembelajaran 

menurut Agus Suprijono (2011) yaitu “membantu peserta 

didik dalam memperoleh suatu informasi, keterampilan, ide, 

dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi 

pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar”. 

Selain beberapa fungsi yang telah disebutkan diatas, Model 

pembelajaran juga memiliki fungsi lain dalam 

mengembangkan berbagai aspek kemampuan peserta didik 

selama proses belajar di kelas, sehingga selama proses 

pembelajaran peserta didik akan memiliki kemampuan 

tambahan yang akan berguna bagi masa depannya. Guru 
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harus mampu memahami karakter siswanya dengan baik, 

sehingga dapat mengarahkan potensi yang dimiliki oleh 

setiap peserta didiknya dalam mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki kearah yang lebih baik lagi. 

 

2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki beberapa ciri-ciri yang 

tidak dimiliki oleh media pembelajaran ataupun yang 

lainnya. Secara khusus terdapat 4 ciri model pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: 

a) Rasional teoretis logis, hal ini dikarenakan model 

pembelajaran diisusun oleh para pengembangnya 

yang memiliki ciri khas tersendiri, teori berfikir yang 

masuk akal dengan mempertimbangkan teorinya 

berdasarkan kehidupan sehari hari serta tidak secara 

fiktif dalam merealisasikannya.  

b) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa 

belajar mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Setiap model pembelajaran memiliki tujuan 

khusus dari apa yang akan dicapai oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran.  
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c) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model 

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model 

pembelajaran memiliki karakter khusus dalam 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran yang dicita-

citakan akan terwujud dan terlaksana dengan baik.  

d) Lingkungan belajar yang sesuai sehingga tujuan 

belajar dapat tercapai. Lingkungan belajar yang sesuai 

diartikan sebagai lingkungan yang kondusif, tenang 

dan nyaman dapatmenciptakan suasana belajar ideal. 

Masing masing dari model pembelajaran memerlukan 

kondisi yang berbeda untuk setiap lingkungan sehingga 

diperlukan pendekatan yang berbeda terhadap peserta didik, 

bangunan, dan interaksi di kelas. “Sifat materi dari sistem 

syaraf banyak konsep dan informasi-informasi dari teks buku 

bacaan, materi ajar siswa, di samping itu banyak kegiatan 

pengamatan gambar-gambar. Tujuan yang akan dicapai 

meliputi aspek kognitif (produk dan proses) dari kegiatan 

pemahaman bacaan dan lembar kegiatan siswa” (Trianto, 

2010). 

 

 



7 

 

3. Jenis-Jenis Model Pembelajaran  

“Seorang guru dalam memilihan model pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, 

tujuan yang akan dicapai, serta tingkat kemampuan peserta 

didik dalam belajar” (Trianto, 2010). 

Terdapat beberapa model pembelajaran yang telah 

dikembangkan oleh para ahli untuk mengoptimalkan hasil 

belajar peserta didik. Setidaknya ada 5 model pembelajaran 

seperti yang dijelaksan oleh Sugiyanto (2009) sebagai 

berikut:  

1) Model kontekstual (Contextual Teaching and Learning)  

Model CTL yaitu sebuah konsep 

pembelajaran yang mengharuskan 

guru untuk mengkaitkan beberapa 

materi pelajaran dengan fakta atau 

kondisi lingkungan sekitar. Model 

CTL juga mendorong peserta didik 

dalam mengkonstruksi kembali hubungan antara wawasan 

yang diperoleh sebelumnya serta menerapkannnya didalam 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan maupun keterampilan 

peserta didik didapat dari usahanya dalam mengkontruksikan 
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(membangun) pengetahuannya sendiri serta keterampilan 

yang baru saat proses belajar. Model CTL pada prinsipnya 

yaitu sebuah model pembelajaran yang mengharuskan guru 

dan siswa untuk berpikir kritis dengan cara menghubungkan 

berbagai pengetahuan yang sudah dimiliki dengan kondisi 

lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pengetahuan baru. 

 

2) Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

Cooperative Learning 

merupakan suatu model  

pembelajaran yang membuat 

siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota 

sebanyak 4 - 6 siswa secara 

berkolaborasi dengan 

komposisi anggota kelompok yang merata (heterogen). 

Pembelajaran dirancang khusus untuk memberi dorongan 

kepada siswa agar kerjasama dalam proses pembelajaran. 

Model Coopertaif memiliki tujuan penting dalam 

membangun sikap sosial antar peserta didik serta menjadikan 
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siswa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya 

didepan umum. 

 

3) Model Pembelajaran Quantum (Quantum Learning)  

 

Model pembelajaran  Quantum lebih menekankan pada 

kemampuan guru dalam memanage proses belajar mengajar 

di kelas. Model pembelajaran quantum menekankan pada 

proses belajar untuk mempertajam kemampuan siswa dalam 

memahami materi serta mengingat pelajaran yang telah 

dipelajari sehingga dapat menjadikan siswa untuk lebih 

berfikir kritis selama proses belajar berlangsung. 

 

4) Model Pembelajaran Terpadu  

Model pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran yang 

didalamnya menghubungkan berbagai aspek baik aspek antar 

pelajaran maupun aspek diluar pelajaran.  
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5) Model Berbasis Masalah (Problem Based Learning)  

Problem Based Learning yaitu suatu model 

pembelajaran yang mengambil psikologi kognitif untuk 

mendukung konsep teorinya. Fokus dari model problem 

based learning yaitu siswa tidak berfokus pada apa yang 

sedang dkerjakan akan tetapi lebih pada apa yang sedang 

dipikirkan selama proses pembelajaran.  
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C. LATIHAN  

Kerjakanlah tugas dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. Apakah pengertian dari model pembelajaran? 

2. Apakah fungsi dari model pembelajaran? 

3. Apakah ciri-ciri model pembelajaran? 

4. Sebutkan jenis-jenis model pembelajaran! 

5. Bagaimanakah peran guru dalam penerapan model 

pembelajaran? 

 

D. TUGAS 

Buatlah Kelompok belajar, masing-masing kelompok 

bertugas mempresentasikan salah satu jenis model 

pembelajaran, menggunakan MS Powerpoint dan 

dipresentasikan di dalam kelas kuliah! 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah memahami materi yang ada pada bab ini, 

mahasiswa mampu menjelaskan kembali dengan 

menggunakan  bahasa sendiri indikator berikut ini 

1. Pengertian model pembelajaran kooperatif 

2. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif 

3. Tujuan pembelajaran kooperatif 

4. Fase pembelajaran kooperatif 

5. Macam-macam model pembelajaran kooperatif 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan kerja kelompok antar 

peserta ddik. Fokus dari pembelajaran kooperatif adalah 

menjadikan peserta didik mampu bekerja dalam kelompok 

sesuai dengan tugas masing masing angota kelompok 

sehingga peserta didik memiliki tanggung jawab dalam 
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proses belajar dalam kelompok sehingga semua anggota 

kelompok mampu menguasai materi pelajaran yang sedang 

dipelajari dengan baik. Dalam satu kelompok terdapat 4 

sampai 6 anggota kelompok yang terdiri dari berbagai tingkat 

kemampuan akademik peserta didik serta dari berbagai suku, 

maupun agama. 

Pembelajaran kooperatif pada hakikatnya merupakan 

suatu pembelajaran dengan menekankan prinsip kerja 

kelompok. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif, seorang 

guru harusnya sudah tidak mengalami kebingungan lagi 

dalam menerapkan pembelajaran ini karena sudah terbiasa 

dalam menerapkan belajar secara berkelompok terhadap 

siswanya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lie (2018) 

“cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang 

terstruktur disebut sebagai sistem pembelajaran gotong 

royong atau cooperative learning”.  

Pendapat terkait pembelajaran kooperatif diungkapkan 

oleh Rusman, (2012) yang menyatakan “pembelajaran 

kooperatif (cooperatif learning) merupakan bentuk 
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pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen”. 

Menurut Artzt dan Newman dalam Nur Asma 2006  

bahwa “Coooperatife learning is an approach that involves a 

small group of learners working together as a team to solve a 

problem, complete a task, or accomplish a comman goal”. 

berdasarkan penjelasan ini, pembelajaran kooperatif dapat 

diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran dengan 

mengacu pada kelompok kecil dari peserta didik yang 

bekerja secara bersama sama dalam satu kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

 

2. Ciri – Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif diantaranya sebagai 

berikut: 

 Proses menuntaskan materi diselesaikan secara 

berkelompok oleh peseta didik. 
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 Kelompok dibuat dengan memperhatikan keragaman 

baik suku, ras, agama maupun tingkat akademik 

peserta didik dan harus merata. 

 Anggota kelompok berjumlah 4-6 orang dengan 

keberagaman yang imbang antar kelompok. 

 Pemberian reward lebih kepada kelompok dan bukan 

individu. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Arrends (dalam 

Suprihatiningrum, 2013) 

menyatakan bahwa “the 

cooperative learning model 

was developed to achive at 

least three important 

instructional goals; academic achievement, acceptance of 

diversity, and social skill development”.  

Terdapat 3 tujuan utama dari pembelajaran kooperatif 

seperti yang dijelaskan oleh  Mulyasa dalam Jamal Ma’mur 

Asmani (2016) yaitu:  
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1) Pencapaian Hasil Akademik  

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk memacu 

kinerja peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh gurunya. Pembelajaran kooperatif dapat 

memberikan manfaat kepada semua siswa baik siswa yang 

akademiknya tinggi, sedang maupun kurang. Hal tersebut 

dapat terjadi karena selama proses pembelajaran dalam 

kelompok, siswa dengan kemampuan akademik tinggi 

memberikan bantuan penjelasan kepada siswa dengan 

kemampuan akademik sedang dan kurang, selama proses ini 

siswa dengan kemampuan akademik tinggi akan memiliki 

kemapuan lebih dalam memahami materi, sedangkan untuk 

siswa dengan akademik sedang dan kurang akan terbantu 

belajarnya dari penjelasan temannya tersebut. 

2) Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu  

Tujuan ini memiliki arti penting dalam menanamkan 

siswa terhadap keterbukaan dalam menerima teman baik 

perbedaan suku, ras maupun agama.  
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3) Pengembangan Keterampilan Sosial  

Tujuan yang terakhir yaitu menumbukan keterampilan 

sosial terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. 

Perserta didik akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi 

lebih leluasa dengan teman satu kelompoknya sehingga 

kolaborasi akan tercipta sehingga ketrampilan berkomunikasi 

dan interaksi terjalin dengan baik pada setiap peserta didik. 

Belajar berkolaborasi dan kerjasama dengan orang lain 

akan melatih sifat siswa dalam memahami serta mengharga 

pendapat temannya sehingga sikap ini akan berdampak 

positif bagi diri siswa secara langsung maupun tidak 

langsung. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dan 

teman akan meningkat seiring berjalannya waktu, semangat 

belajar agar tidak tertinggal dari temannya akan tumbuh 

dalam diri siswa serta mampu menginstropeksi bakat serta 

kemampuan yang dimilikinya. 

 

4. Fase Pokok Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memiliki 6 fase/tahapan seperti 

yang disebutkan oleh Ibrahim dalam Trianto, (2010) yaitu:  

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  
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Langkah pertama adalah pembelajaran diawali 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru kepada siswa.  

2) Menyajikan informasi  

Langkah kedua penyajian bahan pelajran atau materi 

oleh guru berupa bacan maupun demonstrasi. 

3) Mengorganisasikan kelompok  

Langkah ketiga membentuk kelompok dengan 

pengarahan dari guru,  pembentukan kelompok dilakukan 

dengan mengefesiensikan waktu dan tenaga.  

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar  

Langkah keempat siswa mengerjakan tugas tugas yang 

diberikan oleh guru dengan bimbingan serta arahan yang 

jelas.  

5) Evaluasi  

Langkah kelima hasil kerja dari masing-masing 

kelompok dievaluasi oleh guru serta presentasi dari masing-

masing kelompok juga dievaluasi secara menyeluruh.  
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6) Memberikan Penghargaan  

Langkah keenam memberikan penghargaan kepada 

kelompok berdasarkan kinerja yang telah ditunjukan dari 

masing-masing kelompok 

 

5. Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif 

Modelpembelajaran kooperatif terdapat beberapa jenis, 

setidaknya ada 6 jenis model pembelajaran kooperatif seperti 

yang diuraikan oleh Slavin (2010). Keenam jenis model 

pembelajaran tersebut adalah:  

1) TGT (Teams Games Tournament);  

2) STAD (Student Teams Achievement Division);  

3) CIRC (Cooperative Integrated Reading and  

     Composition);  

4) TAI (Team Accelerated Instruction);  

5) Kelompok investigasi (Group Investigation)   

6) JIGSAW. 
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1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Pemikiran yang diutarakan oleh Slavin E, dikutip 

dalam Rusman (2014) “pembelajaran kooperatif tipe 

TGT terdiri dari lima tahapan yaitu tahap penyajian 

kelas (class presentation), belajar dalam kelompok 

(team), 

permainan 

(games), 

pertandingan 

(tournament) 

dan 

penghargaan 

kelompok 

(team 

recognition)”.  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Berikut kelebihan dan kelemahan 

dari model TGT menurut Rusman, (2014)  

a) Kelebihan Model TGT  

 Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran di 

kelas. 
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 Mengajarkan siswa dalam bersikap sosial 

 Berfokus pada pemberian tugas yang harus 

diselesaikan siswa 

 Lebih mengutamakan kerbukaan dalam menerima 

perbedaan. 

 Mengajarkan arti kepedulian, toleransi dan kerja sama 

 Meningkatkan motivasi belajar siswa 

 Memperbaiki hasil belajar siswa 

b) Kelemahan Model TGT  

 Sulit membagi kelompok berdasarkan tingkat 

akademik siswa baik dengan kemampuan tinggi, 

kemampuan sedang maupun kemampuan rendah. 

 Harus dikelola dan diawasi dengan baik oleh guru 

agar diskusi dalam kelompok dapat berjalan dengan 

baik. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) 

Model Pembelajaran STAD menurut slavin (2010) 

“merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok 
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digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan 

pembelajaran kooperatif”. 

Adapun tahapan dalam STAD sebagai berikut: 

pembelajaran diawali dengan pembentukan kelompok belajar 

oleh pendidik yang terdiri dari empat sampai enam peserta 

didik, kemudian pemberian tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik dalam kelompok, dilanjutkan dengan presentasi 

kelompok serta diskusi dan diakhiri dengan evaluasi oleh 

guru dari hasil belajar kelompok tersebut. 

Kelebihan: 

Kelebihan dari model STAD adalah sebagai berikut: 

 Mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

dibidang akademik dari tes tertulis maupun non tertulis 

 Meningkatkan sikap percaya diri peserta didik karena 

prestasi belajarnya dapat terkontrol. 

 Mampu meningkatkan perkembangan psikis antar 

peserta didik yang berbeda suku, ras dan agama. 
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Cooperative learning terdapat kelemahan diantaranya 

adalah: 

a. Peran guru sangat diperlukan dalam mengingatkan 

anggota kelompok agar terjadi pembelajaran yang 

aktif didalam diskusi kelompok. 

b. Jumlah anggota kelompok yang lebih dari 5 orang 

akan menimbulkan tidak efektifnya belajar 

kelompok karena bisa jadi ada 1 atau 2 anggota 

kelompok yang tidak bekerja dan hanya ikut 

menulis nama saja dalam kelompok tersebut untuk 

memperoleh nilai dari penyelesaian tugas. 

c. Hasil belajar kelompok kurang maksimal jika 

terjadi permasalahan internal kelompok yang tidak 

dapat diselesaikan oleh ketua kelompoknya. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative 

Integrated Reading And Composition (CIRC) 

 

Model pembelajaran CIRC digunakan pada 

pembelajaran membaca dan menulis pada usia TK dan 

Sekolah Dasar. Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

merupakan sebuah model pembelajaran yang sengaja 
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dirancang untuk mengembangkan kemampuan membaca, 

menulis, dan keterampilan-keterampilan berbahasa lainnya 

baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun jenjang dasar. 

Model pembelaajaran kooperatiftipe CIRC siswa tidak hanya 

mendapat kesempatan belajar melalui pembelajaran langsung 

oleh guru tentang keterampilan membaca dan menulis, tetapi 

juga teknik menulis sebuah naskah. Model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dikembangkan untuk menyokong 

pendekatan pembelajaran tradisional pada mata pelajaran 

bahasa yang disebut “kelompok membaca berbasis 

keterampilan”. 

Terdapat beberapa kelebihan dari model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC, berikut uraian dari kelebihan CIRC: 

1. Model pembelajaran CIRC mampu meningkatkan 

ketrampilan siswa terhadap penyelesaian tes berupa 

teks bacaan.  

2. Guru tidak lagi menjadi dominan di kelas, melainkan 

siswa yang lebih dominan.  

3. Tidak rumit sehingga dapat diterapkan dimana saja.  

4. Memotivasi siswa untuk lebih teliti karena belajar 

secara berkelompok. 
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5. Peserta didik saling mengecek pekerjaan dari 

temannya singga meningkatkan ketelitian mereka. 

6. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam bentuk tes 

bacaan . 

7. Siswa dengan akademik kurang akan terbantu dalam 

menyelesaiakan tugasnya. 

Model pembelajaran CIRC juga terdapat kekurangan, berikut 

beberapa kekurang model CIRC diantaranya: 

1. Siswa yang tidak pandai membaca akan mengalami 

kesulitan jika diterapkan model CIRC.  

2. Peserta didik akan merasa jenuh jika harus membaca 

teks bacaan berulang ulang bahkan bisa membuat 

turun minat belajarnya. 

3. Kondisi fisik siswa akan lelah jika diharuskan terlalu 

banyak membaca secara terus menerus. 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Accelerated 

Instruction (TAI) 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI digunakan lebih 

khusus pada pembelajaran matematika untuk anak usia SD 

kelas Rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Dalam hal jumlah 
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anggota kelompok, TAI mirip seperti STAD yaitu berjumlah 

empat sampai enam siswa . Model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI merupakan penggabungan dari pembelajaran 

kooperatif dengan pembelajaran individual. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, didesain untuk kecepatan 

belajar masing masing individu, sehingga bisa saja siswa 

yang satu dengan yang lainnya akan mempelajari materi 

yang berbeda. Kecepatan masing masing belajar siswa 

berbeda sehingga model TAI mengakomodir kondisi tersebut 

dengan membuat suatu tahapan tertentu. Setiap tahap akan 

dilalui oleh siswa, dengan kemampuan yang berbeda-beda 

maka bisa jadi ada siswa yang lebih cepat menyelesaikan 

tahapan tersebut dan menuju tahap berikutnya dan ada juga 

siswa yang berhenti ditahap tertentu karena tidak dapat 

menyelesaikan tahap tersebut. 

Terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan dari 

model pembelajaran TAI, berikut penjelasan dari masing 

masing keunggulan dan kekurangan tersebut: 

 Keunggulan model kooperatif tipe TAI sebagai berikut: 

1. Terjadi pembelajaran kepada siswa tentang 

bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok. 
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2. Peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi 

akan lebih mudah dalam menyelesaikan tahapan 

pembelajaran. 

3. Siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuan dalam keterampilannya. 

4. Siswa akan memiliki rasa tanggung jawab dalm 

kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

5. Waktu pembelajaran akan lebih efektif karena mampu 

menghemat presentasi guru. 

 Kekurangan model pembelajaran kooperatif  tipe TAI 

sebagai berikut: 

Selain memiliki keunggulan di atas, model TAI tidak 

terlepas dari kelemahan atau kekurangan, berikut penjelasan 

dari kekurangan model TAI dalam proses pembelajaran: 

1. Peserta didik dengan tingkat akademik kurang akan 

hanya menumpang nama pada siswa dengan tingkat 

akademik tinggi pada kelompok tersebut. 

2. Hilangnya persaingan terhadap masing-masing 

kelompok. 

3. Hanya materi tertentu yang dapat diterapkan dalam 

model pembelajaran TAI. 
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4. Baik tidaknya proses berjalannya pembelajaran 

sangat tergantung pada pengelolaan guru. 

5. Adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau 

berusaha serta hanya mengandalkan teman 

sekelompoknya. 

 

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok (Group Investigasi) 

Model pembelajaran Group Investigasi atau disingkat GI 

membentuk kelompok dengan anggota dengan jumlah 

anggota minimal 2 siswa dan maksimal 6 siswa. Kebebasan 

memilih sub topik dari materi pelajaran diberikan kepada tiap 

kelompok sehingga mereka bisa memilih subtopik materi 

dari semua materi yang tersedia berdasarkan yang diminati. 

Masing-masing kelompok membuat laporan dari sub materi 

yang telah dipilih dan mempresentasikan hasil belajar 

kelompoknya kepada temannya didepan kelas untuk 

dilaksankan diskusi antar kelompok dikelas. 
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Kelebihan Grup Investigasi 

1. Didesain dalam membantu terjadinya pendistribusian 

tanggung jawab saat peserta didik mengikuti proses 

belajar mengajar.  

2. Berfokus pada pembentukan sikap sosial peserta 

didik.  

3. Meningkatkan kreativitas peserta didik baik secara 

individu maupun berkelompok.  

4. Memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman 

sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah.  

5. Membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. 

Kelemahan Grup Investigasi 

1. Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali 

pertemuan  

2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal.  

3. Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran 

koperatif tipe group investigation.  

4. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. 
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5. Siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat 

akan mengalami kesulitan saat menggunakan model 

ini. 

 

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Model pembelajaran Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana sebuah teknik yang dipakai 

secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknis 

"pertukaran dari kelompok ke kolompok lain dengan suatu 

perbedaan penting: setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. 

Guru yang menggunakan strategi, metode, model dan media 

pembelajaran saat dalam pembelajaran berlangsung, guru 

tersebut merupakan salah satu guru yang peduli terhadap 

siswa siswanya saat didalam proses pembelajaran. karena 

guru tersebut menginginkan siswa aktif dan ada timbal balik 

antara guru dan siswa tersebut. 

 

Keunggulan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, 

model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan 

yaitu: 
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1. Mempermudah pekerjaan guru dalam 

mengajar,karena sudah ada kelompok ahli yang 

bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya 

2. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam 

waktu yang lebih singkat. 

3. Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk 

lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. 

 

Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Dalam penerapannya sering dijumpai beberapa permasalahan 

yaitu : 

2. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, 

dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk 

mengantisipasi masalah ini guru harus benar-benar 

memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus 

menekankan agar para anggota kelompok menyimak 

terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli. Kemudian 

baru mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. 

3. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan 

berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk 

menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga 
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ahli. Untuk mengantisipasi hal ini guru harus memilih 

tenaga ahli secara tepat, kemudian memonitor kinerja 

mereka dalam menjelaskan materi, agar materi dapat 

tersampaikan secara akurat. 

4. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Untuk 

mengantisipasi hal ini guru harus pandai menciptakan 

suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang 

cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. 

5. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 
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C. LATIHAN  

Kerjakanlah tugas dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. Apakah pengertian dari model pembelajaran 

kooperatif? 

2. Apakah fungsi dari model pembelajaran kooperatif? 

3. Apakah ciri-ciri model pembelajaran kooperatif? 

4. Bagaimanakah Fase Pembelajaran Kooperatif 

5. Jelaskan Macam-macam model pembelajaran 

kooperatif? 

 

D. TUGAS 

Buatlah Kelompok belajar, masing-masing kelompok 

bertugas mempresentasikan satu macam model pembelajaran 

kooperatif, menggunakan MS Powerpoint dan 

dipresentasikan di dalam kelas kuliah! 
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BAB III 

WHO AM I 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan yang ingin dicapai pada bab 3 ini, mahasiswa 

mampu memahami dan mampu menerapkan sebagai berikut: 

1) pengembangan model pembelajaran,  

2) pengembangan tipe TGT dengan game who am i, 

3) model pembelajaran who am i. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengembangan Model Pembelajaran 

Pengembangan merupakan proses transformasi inovasi 

baru untuk menambah dan atau menyempurnakan temuan 

terdahulu. Pendapat Tessmer dan Richey dalam Alim 

Sumarno (2012) “pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji 

lapangan”. Pendapat dari Seals dan Richey dalam Sugiyono 

(2011)  mendefinisikan “penelitian pengembangan sebagai 

proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi 

rancangan ke dalam bentuk fisik atau dengan ungkapan lain, 
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pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan 

pembelajaran”. 

Pengembangan yang dilakukan oleh guru berfokus 

kepada konteks pendidikan baik alat pembelajaran, proses 

pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan belajar, model 

pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, metode dan 

semua yang ada dalam kurikulum. Dalam buku ini 

membahas pengembangan model pembelajaran kooperatif 

Teams Group Turnamen (TGT) dengan game who am i. 

Pengembangan model pembelajaran memberikan 

sumbangsih penting dalam dunia pendidikan. Ada beberapa 

alasan pentingnya pengembangan model pembelajaran, yaitu: 

a) menghasilkan produk model pembelajaran yang terbaharui 

sehingga sesuai dengan zaman b)  menghasilkan model 

pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, c) menghasilkan variasi model pembelajaran 

dapat memberikan gairah belajar peserta didik, menghindari 

rasa bosan, dan menambah motivasi serta minat belajar, d) 

mengembangkan ragam model pembelajaran sangat urgen 

karena adanya perbedaan karakteristik, kepribadian, 

kebiasaan-kebiasaan cara belajar para peserta didik, e) 
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kemampuan dosen/guru dalam menggunakan model 

pembelajaran pun beragam, dan mereka tidak terpaku hanya 

pada model tertentu, dan f) tuntutan bagi dosen/guru 

profesional memiliki motivasi dan semangat pembaharuan 

dalam menjalankan tugas/profesinya. 

 

2. Pengembangan tipe TGT dengan Game Who Am I 

Pendapat Saco dalam Rusman (2012) “secara 

umum pengertian model Teams Games Tournament (TGT) 

 merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan 

keaktifan siswa dalam memainkan permainan (game) yang 

dikemas dengan membentuk anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. 

pembelajaran yang dikemas dengan proses permainan ini 

dapat disusun oleh guru dalam bentuk kuis yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang 

akan diberikan guru”. 

Langkah-langkah atau sintaks model kooperatif TGT 

(Teams Games Tournament) sebagai berikut: 

1. Pada awal pembelajaran guru apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2. Memberi arahan materi dan membentuk kelompok 

(team). 

3. Memberi arahan permainan dan memulai permainan. 

4. Pertandingan antar team yang dihitung dengan skor 

penilaian (tournament). 

5. Memberikan reward bagi team yang menang (team 

recognition). 

 

Dari langkah-langkah TGT diatas maka dijadikan dasar 

landasan dalam pengembangan model dengan game who am 

i berbasis literasi berkarakter. 

 

3. Model Pembelajaran Who Am I 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan 

model pembelajaran yang paling aktif dan menarik. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT perlu dikembangkan 

menjadi model berbasis literasi berkarakter. Pengembangan 

ini didasari rendahnya minat baca tulis siswa. Rendahnya 

budaya literasi juga dipicu dengan penerapan metode 

ceramah. Metode ceramah belum mendukung untuk 

peningkatan budaya literasi karena siswa hanya diberi 

stimulus untuk mendengar guru menyampaikan materi. Guru 
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membutuhkan referensi model yang berbasis literasi 

sehingga mendorong minat baca siswa secara langsung atau 

tidak langsung. Literasi yang berkarakter menjadi pilihan 

untuk menciptakan budaya literasi dan penanaman nilai 

karakter. 

Pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis 

literasi berkarakter dengan Game who am i diharapkan 

mampu meningkatkan budaya literasi. Produk baru ini 

merupakan desain produk baru hasil pengembangan dari 

model kooperatif tipe TGT. Pengembangan produk literasi 

berkarakter dengan game who am i terletak pada sintaks 

(langkah-langkah) dimana dalam sintaks produk baru ini 

terdapat kegiatan membaca artikel berkarakter. Selain itu 

juga terdapat game baru dengan cara bermain menyingkat 

kata depan dikemas menjadi pertanyaan yang menarik. 

 

4. Sintaks Game Who Am 1 

Sintaks game who am i berurutan yaitu presentasi guru, 

pembentukan teams, kegiatan literasi, turnament/games, 

evaluasi, dan team recognition (reward dan punishment). 
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1) Presentasi Guru 

Guru memberikan apersepsi di awal pertemuan, setelah 

itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Guru mempresentasikan secara singkat materi 

dengan bahan ajar artikel berkarakter. Guru menyampaikan 

aturan dari langkah-langkah pembelajarannya.  

2) Teams 

 Pembagian kelompok belajar oleh guru. 

 Setiap kelompok mempunyai ketua yang bertugas 

memimpin, mengkordinasikan serta menertibkan 

anggotanya saat game berlangsung. 

 Ketua berdiskusi dengan anggotanya untuk 

menentukan nama kelompoknya. 

 Nama kelompok bisa diambil dari nama hewan. 

 Kesepakatan reward bagi kelompok pemenang 

dengan nilai tertinggi dan punismen bagi 

kelompok dengan nilai terkecil. 

 

3) Kegiatan Literasi  

Rangkaian kegiatan literasi berkarakter yaitu guru 

memberikan sebuah bahan ajar dan memberikan rentang 
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waktu untuk membaca dan memahami isi bacaan tersebut. 

Rentang waktu dalam RPP dalam kegiatan literasi ini 10 

menit. Dalam rentang waktu yang terbatas maka siswa lebih 

fokus membaca dan berusaha menyelesaikan bacaannya, 

karena dari materi yang siswa baca siswa dapat motivasi 

memenangkan game dalam pembelajaran. 

Bahan ajar/buku literasi berupa artikel berbasis 

karakter disesuaikan dengan pokok materi yang sesuai RPS. 

Buku ajar literasi menyesuaikan dengan materi pelajaran di 

RPP. Buku ajar literasi berkarakter pada penerapan model 

who am i di sekolah dasar lebih menekankan kepada nilai-

nilai karakter bangsa. 

 

4) Turnament/Games Who Am I 

Permainan pembelajaran who am I (siapakah aku) yaitu 

permainan dengan cara menyingkat/ singkatan huruf depan 

dari sebuah kata. Kata yang disingkat maksimal 4 kata dan 

minimal 1 kata sebagai contoh :  

1) Siapakah aku. Aku S yang merupakan seorang 

proklamator?  

Jawaban: Soekarno 
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2) Siapakah aku, Aku SU provinsi dengan 

ibukota bernama medan? 

Jawaban: Sumatera Utara 

3) Siapakah Aku, Aku OSIS organisasi dalam 

sekolah? 

Jawaban: Organisasi Siswa Intra Sekolah 

 

Kata singkatan tersebut akan digunakan oleh guru 

untuk menjadi sebuah pertanyaan siapakah aku. Pertanyaan 

singkatan berasal dari bahan ajar literasi berkarakter berupa 

artikel. Artikel ini dibagikan keseluruh siswa agar dapat 

dibaca sebelum game dimulai. Sesaat sebelum game dimulai 

maka siswa mengumpulkan kembali bhan ajar artikel yang 

dibaca oleh siswa sehingga siswa mampu menjawab 

pertanyaan dalam games who am i. siswa yang tidak 

membaca akan sangat kesulitan sekali menjawab sehingga 

menuntut siswa tersebut untuk membaca secara dorongan 

keinginan sendiri agar kelompoknya menang dalam game 

who am i. Untuk dapat melaksanakan model pembelajaran 

who am i maka ada pembagian peran/tugas yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Guru bertugas sebagai fasilitator, pemandu game, 

pengatur ritme, pembuat soal, pembaca soal, wasit 

dalam permainan. 

2) Siswa ditunjuk sebagai notulen bertugas menentukan 

kelompok yang berhak menjawab, menulis skor di 

papan nilai, menambah dan mengurangi skor nilai 

kelompok yang menjawab, menghitung akumulasi 

hasil penilaian dalam games dan menentukan juara. 

3) Siswa merupakan peserta bertugas mengikuti seluruh 

rangkaian game who am i. 

 

Desain aturan main model pembelajaran game who am i 

sebagai berikut: 

 Semua siswa berhak menjawab pertanyaan untuk 

mewakili kelompoknya.  

 Pertanyaan disajikan dalam kompetisi yang berebut 

cepat seperti lomba cepat tangkas.  

 Mengangkat tangan sebagai simbol menjawab. 

 Kelompok yang menjawab benar akan mendapatkan 

100 point. 
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 Kelompok yang salah dalam menjawab mendapat 

pengurangan 50 point. 

 Pertanyaan yang telah dijawab walau benar atau salah 

jawabannya maka tidak bisa dialihkan atau dilempar 

ke kelompok lain, sehingga pertanyaan dilanjutkan 

pertanyaan baru. 

 Pertanyaan hanya diulang sebanyak 2 kali dan akan 

dihitung mundur dari 10 hitungan, jika beluam ada 

kelompok yang bisa menjawab maka pertanyaan 

dijawab oleh guru dan dilanjutkan ke pertanyaan 

selanjutnya. 

 

4) Evaluasi Pembelajaran 

Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan tes 

hasil belajar (THB). 

 

5) Team Recognition (Reward dan Punishment) 

Notulen dalam game who am i akan mengakumulasi 

poin dari masing-masing kelompok. Notulen mengumumkan 

pemenang game dengan nilai terbanyak dan kelompok 

dengan nilai terkecil mendapatkan punishment. Peran guru 

memberikan reward dan punishmen kepada siswa sesuai 
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kesepakatan awal sebagai contoh punishmen yaitu 

menyanyikan lagu wajib nasional didepan kelas bagi 

kelompok yang kalah dengan nilai terkecil. Punishmen harus 

mengandung penanaman nilai-nilai karakter. 
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C. LATIHAN  

Kerjakanlah tugas dibawah ini dengan baik dan benar! 

2. Mengapa pengembangan model pembelajaran itu 

penting? 

3. Sebutkan langkah-langkah game who am i? 

4. Bagaimanakah kegiatan Literasi dalam model who am 

i? 

5. Apakah manfaat reward dan punishment pada model 

who am i? 

6. Apakah yang membedakan model pengembangan 

who am i dengan model tipe TGT lainnya? 

 

D. TUGAS 

Demonstrasikanlah model who am i bersama-sama dalam 

kelas kuliah, mengikuti sintaks model tersebut! 
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BAB IV 

DAMPAK MODEL KOOPERATIF WHO AM I DI 

SEKOLAH 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kompetensi Dasar model kooperatif who am i di sekolah. 

Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mengetahui dan 

memahami sebagai berikut: 

1) sistem sosial model pembelajaran who am,  

2) prinsip reaksi model pembelajaran who am i,  

3) dampak instruksional dan dampak pengiring  

model pembelajaran who am i,  

4) hasil ujicoba pembelajaran who am i. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sistem Sosial Who Am I Terhadap Karakter 

Secara sistem sosial who am i mempunyai banyak 

manfaat dari sisi karakter. Menurut Nurhadi (2004) “belajar 

kooperatif memiliki pencapaian yang lebih baik dari belajar 

individualistik.  Di dalam kooperatif terdapat interaksi sosial 

yang meningkatkan keberanian, percaya diri, kekompakan 

dan toleransi”. Pendapat Roestiyah (2012) “pengalaman 
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belajar secara kooperatif menghasilkan keyakinan yang lebih 

kuat bahwa seseorang merasa disukai, diterima oleh siswa 

lain, dan menaruh perhatian tentang bagaimana kawannya 

belajar, dan ingin membantu kawannya belajar”. Game who 

am i membentuk kemampuan sosial yaitu kemampuan 

kerjasama, toleransi, kekompakan, saling memotivasi, saling 

berkompetisi, saling berinteraksi dalam tim, berorganisasi, 

dan saling membantu.  

 

2. Prinsip Reaksi Game Who Am I 

Pada who am i guru berperan sebagai fasilitator sehingga 

siswa diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

belajar kelompok. Menurut Rusman, (2016) “siswa 

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini merupakan 

kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan 

ide mereka sendiri”. Secara umum prinsip reaksi dalam game 

who am i berbasis literasi berkarakter adalah sebagai berikut: 

1) Tahap 1 Presentasi 

Guru mempresentasikan secara singkat materi melalui 

bahan ajar artikel berkarakter dan  menyampaikan 
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tata aturan maupun dari langkah-langkah 

pembelajarannya.  

2) Tahap 2 Pembentukan Team 

Guru membagi siswa dalam kelas tersebut menjadi 

maksimal 5 kelompok, sehingga jumlah siswa dalam 

1 kelompok menyesuaikan dengan hasil jumlah siswa 

dalam satu kelas yang dibagi 5 kelompok. 

3) Tahap 3 Literasi Berkarakter  

Guru memberikan sebuah bahan ajar dan memberikan 

rentang waktu untuk membaca dan memahami isi 

bacaan tersebut. 

4) Tahap 4 Turnament/Games Who Am I 

Guru menjadi fasilitator, pemandu game, pengatur 

ritme, pembuat soal, pembaca soal, wasit dalam 

permainan. 

5) Tahap 5 Evaluasi 

Guru memberikan umpan balik dan tes. 

6) Tahap 6 Penghargaan Kelompok 

Peran guru memberikan reward dan punishmen. 

 

3.Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

3.1 Dampak Instruksional 
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1) Kemampuan Konstruksi Pengetahuan 

Dalam game who am i siswa melakukan aktivitas 

dengan membaca artikel berkarakter dan menjawab 

pertanyaan di dalam game who am i. Pengetahuan 

subyektif ini kemudian dimainkan dalam sebuah game 

who am i sehingga diperoleh pengalaman belajar. 

Aktivitas ini menunjuang pengetahuan siswa serta 

mendorong siswa dalam meningkatkan literasi. 

2) Penguasaan Bahan Ajar 

Penguasaan bahan ajar berisi materi pelakjaran. 

Menurut Setiani & Dewi (2018) “materi pembelajaran 

berisi ilmu pengetahuan, kemampuan, dan tingkah laku 

yang harus dipelajari siswa. Materi dalam who am i 

diperoleh dari kegiatan membaca artikel berkarakter, 

mengubah point penting artikel menjadi soal pertanyaan 

game dan mendiskusikan hasil kerjanya kedalam 

kelompok serta berlomba menjawab pertanyaan dalam 

game who am i. 
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3) Literasi 

Kemampuan literasi dalam game who am i ini yaitu 

siswa membaca dan menulis serta dan memahami bahan 

ajar.  

 

3.2 Dampak Pengiring. 

1) Kemandirian Belajar 

Pembelajaran who am i berbasis literasi berkarakter 

mendukung siswa belajar mandiri karena guru berperan 

sebagai fasilitator sehingga siswa mendapat pengalaman 

belajar kelompok. 

2) Keterampilan Kerjasama 

Dengan belajar berkelompok maka siswa mendapat 

keterampilan kerjasama. Keterampilan ini berfungsi untuk 

mengembangkan karakter siswa dalam berinteraksi antar 

anggota kelompok dan meningkatkan karakter toleransi, 

mandiri, berani dan bertanggung-jawab. 

 

4.Validasi Ahli 

Pengembangan Game who am i melalui tahap 

validasi desain model dan validasi ahli materi. Validasi 

dilakukan sebelum uji prototype model ke sekolah. 
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Validasi bertujuan untuk memperoleh masukan dan 

tambahan secara teoritis dari ahli validasi (Validator). 

4.1 Validasi Desain Model 

Ada 10 indikator dalam pengembangan model dengan 

game who am I yang dilakukan validasi. Indikator validasi 

tersebut yaitu 1) kemampuan model dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, 2) kemampuan model mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran, 3) kemampuan model dalam 

memotivasi siswa dalam pembelajaran, 4) kemampuan 

model untuk membudayakan literasi, 5) kemampuan 

model untuk mendukung karakter, 6) kemampuan model 

untuk mempermudah penyampaian materi, 7) kemampuan 

model untuk menghidupkan suasana menyenangkan, 8) 

kemudahan model untuk diterapkan oleh guru, 9) 

kemudahan langkah-langkah model, 10) penyesuaian 

model dengan sarana dan prasarana terbatas. 

4.2 Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi dalam model who am i memvalidasi 

materi yang akan disajikan dalam bentuk artikel 

berkarakter kepada siswa. Ada 10 indikator validasi materi 

yaitu 1) materi harus sesuai dengan tujuan belajar, 2) 
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materi harus sesuai dengan isi KI/KD, 3) materi berupa 

teks bacaan baku, 4) materi berisikan nilai-nilai karakter, 

5) materi memperhatikan EYD, 6) materi mudah dipahami 

dan dicerna siswa, 7) materi memperhatikan tema, 8) 

materi mencakup kearifan local 9) kelogisan materi, 10) 

kemenarikan isi materi. 

 

5.Hasil Uji Coba Who Am I 

1) Analisis Hasil Uji Coba 

a) Aktifitas Literasi 

Pada pelaksanaan ujicoba, dalam langkah-langkah 

pembelajaran model pembelajaran game who am i terdapat 

kegiatan literasi. Dalam tahap tersebut guru mengamati 

seluruh siswa membaca bahan ajar artikel berkarakter. 

Seluruh siswa membaca artikel berkarakter dengan antusias 

sehingga aktifitas literasi siswa berjalan efektif. 

b) Aktifitas Dalam Game Who Am I 

Pada pelaksanaan ujicoba dalam game model who am i siswa 

aktif dalam berebut menjawab pertanyaan game. Siswa 

tertarik akan game baru dengan cara singkatan huruf depan. 

Siswa saling berdiskusi dalam kelompoknya dan berusaha 
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memenangkan turnamen pada game tersebut. Dari analisis 

tersebut maka aktifitas dalam game who am i berjalan efektif. 

c) Prestasi Belajar Siswa 

Dari 10 siswa yang diberikan tes hasil belajar, kemudian 

ditentukan prestasi belajar sebagai berikut: 

Tabel.3 Hasil Belajar Siswa 

NO Kategori Hasil Belajar Skor Keterangan 

1 Rata-rata hasil belajar siswa 80,3 Baik 

2 Daya Serap 83 Baik 

3 Ketuntasan Belajar 100 Tuntas 

 

Dari tabel terlihat skor rata-rata dari seluruh siswa dengan 

kategori baik dan ketuntasan belajar 100% telah tuntas. 

d) Keterlaksanaan Model Who Am I 

Dari data pada lembar pengamatan keterlaksanaan game 

who am I di kelas yang telah diisi oleh observer terdapat 

sebanyak 8 aspek positif dan 2 aspek tanggapan negatif. Jika 

dikonversikan maka skor penilaian 80% dengan kategori 

tinggi sehingga dapat diartikan observer memberikan 

tanggapan positif.. 
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C. LATIHAN  

1. Bagaimanakah sistem sosial model pembelajaran who 

am i? 

2. Bagaimanakah prinsip reaksi model pembelajaran 

who am i? 

3. Bagaimanakah dampak instruksional dan dampak 

pengiring model pembelajaran who am i? 

4. Jelaskan apakah yang dimaksud validator? 

5. Bagaimanakah hasil ujicoba pembelajaran who am i? 

 

D. TUGAS 

Mahasiswa melakukan penelitian kuantitatif eksperimen 

penerapan model pembelajaran who am i untuk mengetahui 

pengaruh model terhadap hasil belajar di sekolah! 
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