
 

 

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 799 / Administrasi Pendidikan 

Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, 

Pendidikan Desk Study Dalam Negeri 

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PNBP FIP UM 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PELATIHAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA 

MENGAJAR GURU 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

 

Dr. Raden Bambang Sumarsono, M.Pd NIDN 0029037304 

Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd NIDN 0023128001 

Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd NIDN 0726048502 

Mutya Alfarina NIM 150131603854 

Muhammad Romady NIM 150131603390 

Nova Syafira Ariyanti NIM 180132845028 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

Desember 2019 



i 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Pengabdian : Pelatihan Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif sebagai Upaya Meningkatkan 

Kinerja Mengajar Guru 

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 799 / Administrasi Pendidikan 

Ketua : 

a. Nama Lengkap : Dr. Raden Bambang Sumarsono, M.Pd 

b. NIDN : 0029037304 

c. Jabatan Fungsional : Lektor 

d. Program Studi : Administrasi Pendidikan 

e. Nomor HP : 082221781181 

f. Alamat surel (e-mail) : raden.bambang.fip@um.ac.id 

Anggota Pengabdian (1) 

a. Nama Lengkap : Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd 

b. NIDN : 0023128001 

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 

Anggota Pengabdian (2) 

a. Nama Lengkap : Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd 

b. NIDN : 0726048502 

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 

Anggota Mahasiswa (1) 

a. Nama Lengkap : Mutya Alfarina 

b. NIM : 150131603854 

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 

Anggota Mahasiswa (2) 

a. Nama Lengkap : Muhammad Romady 

b. NIM : 150131603390 

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 

Anggota Alumni 

a. Nama Lengkap : Nova Syafira Ariyanti 

b. NIM : 180132845028 

c. Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Institusi Mitra : SMP Insan Terpadu Probolinggo 

Sumber Biaya : PNBP FIP UM Tahun 2019 

Biaya yang diajukan : Rp. 7.000.000,00 

Jangka Waktu : Januari s.d. November 2019 





iii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PENGESAHAN  ....................................................................  i 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  iii 

RINGKASAN  ............................................................................................  iv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi  ........................................................................  1 

B. Permasalahan Mitra  .................................................................  3 

C. Tujuan ......................................................................................  4 

 

BAB II SOLUSI DAN LUARAN KEGIATAN 

A. Solusi  .......................................................................................  5 

B. Luaran Kegiatan  ......................................................................  5 

 

BAB III METODE PELAKSANAAN 

A. Khalayak Sasaran  ....................................................................  6 

B. Metode Kegiatan  .....................................................................  6 

 

BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

A. Faktor Pendukung  ...................................................................  8 

B. Jenis Kepakaran yang Diperlukan  ...........................................  8 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  ........................................................................................  9 

B. Pembahasan  .............................................................................  13 

 

BAB VI PENUTUP 

A. Simpulan ..................................................................................  16 

B. Saran  ........................................................................................  16 

 

DAFTAR RUJUKAN  ................................................................................  17 

 

Lampiran 1 Materi Pendampingan 

Lampiran 2 Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 3 Data Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 4 Foto Kegiatan 

Lampiran 5 Artikel Abdimas 

Lampiran 6 Surat Tugas Abdimas FIP UM 2019 

 



iv 

 

RINGKASAN 

 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 

komponen kinerja mengajar guru. Kinerja mengajar guru mencakup kemampuan 

guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta program umpan 

balik dalam pembelajaran. Kinerja mengajar guru merupakan bagian dari 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Hasil Uji Kompetensi Guru 

(UKG) tahun 2018, rata-rata nasional hanya 53,02 (Kompas, 2018). Cara 

mengajar guru masih banyak yang kurang baik, guru mengajar di kelas terasa 

membosankan (Yunus, 2017). 

Kondisi seperti ini pun juga terjadi di SMP Insan Terpadu Probolinggo. 

Berdasarkan temuan penelitian Kusumaningrum, dkk., (2017, 2018) diketahui 

bahwa guru SMP Insan Terpadu Probolinggo masih banyak yang menerapkan 

pembelajaran konvensional dengan ceramah mendapatkan porsi banyak dalam 

kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, perlu suatu pelatihan yang dilakukan 

secara komprehensif bagi guru, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

mengajar guru. 

Program pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada pelatihan 

penerapan model pembelajaran kooperatif, dengan asumsi bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang secara operasional 

mudah dilaksanakan dan memiliki berbagai variasi. Variasi yang dimaksud adalah 

baik dari segi metode, teknik, dan strukturnya (Gunawan, 2018). 

Guna menyelesaikan masalah seperti yang diuraikan pada subbab 

permasalahan mitra, maka penyelesaian masalah adalah pelatihan dilaksanakan 

dengan pendekatan klasikal dan individu. Pendekatan klasikal dilaksanakan pada 

penyampaian materi (teoritis). Pendekatan individual dilakukan pada saat guru 

menyusun rencana kegiatan pembelajaran (RPP) sebagai acuan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. 

Berdasarkan hasil analisis data penilaian pelaksanaan pembelajaran guru 

model disimpulkan bahwa pembelajaran guru model termasuk dalam kategori 

sangat baik. Kegiatan ini telah memenuhi target, baik dari sisi peserta dengan 

jumlah peserta 24 orang guru SMP Insan Terpadu Probolinggo dan dari sisi luaran 

kegiatan. Kegiatan pelatihan ini dapat dinyatakan berhasil. 

 

Kata kunci: pelatihan, model pembelajaran kooperatif, kinerja mengajar guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru bersama siswanya adalah 

merupakan kegiatan inti dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ketika ingin 

mengkaji mutu pendidikan, komponen kegiatan pembelajaran akan menjadi faktor 

utama yang akan dinilai. Kegiatan pembelajaran merupakan layanan akademik 

yang utama dalam layanan-layanan yang diselenggarakan oleh sekolah. Guru 

yang melaksanakan pembelajaran dengan baik akan berdampak pada 

meningkatnya motivasi dan prestasi belajar yang didapatkan oleh para siswa. 

Siswa akan merasa sedang belajar di sekolah, ketika gurunya menggunakan 

variasi dalam mengajar, dengan gaya mengajar yang dapat mengoptimalkan 

semangat belajar siswa. 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 

komponen kinerja mengajar guru. Kinerja mengajar guru mencakup kemampuan 

guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta program umpan 

balik dalam pembelajaran. Kinerja mengajar guru merupakan bagian dari 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Namun pada kenyataannya, 

kinerja mengajar guru jauh dari harapan. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 

tahun 2018, rata-rata nasional hanya 53,02 (Kompas, 2018). Cara mengajar guru 

masih banyak yang kurang baik, guru mengajar di kelas terasa membosankan 

(Yunus, 2017). Guru dengan melakukan variasi model pembelajaran yang 

dilaksanakan setiap pertemuan dalam kelas menjadi hal krusial. Agar kelas 

menjadi lebih hidup. 

Kondisi seperti ini pun juga terjadi di SMP Insan Terpadu Probolinggo. 

Berdasarkan temuan penelitian Kusumaningrum, dkk., (2017, 2018) diketahui 

bahwa guru SMP Insan Terpadu Probolinggo masih banyak yang menerapkan 

pembelajaran konvensional dengan ceramah mendapatkan porsi banyak dalam 

kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, perlu suatu pelatihan yang dilakukan 

secara komprehensif bagi guru, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

mengajar guru. Program pengabdian kepada masyarakat ini mewadahi 
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problematika pembelajaran yang dialami oleh SMP Insan Terpadu Probolinggo, 

sekaligus merespons permintaan Kepala SMP Insan Terpadu Probolinggo agar 

tim menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang fokus pada upaya peningkatan 

mutu pembelajaran guru di SMP Insan Terpadu Probolinggo. 

Program pengabdian kepada masyarakat ini akan fokus pada pelatihan 

penerapan model pembelajaran kooperatif, dengan asumsi bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang secara operasional 

mudah dilaksanakan dan memiliki berbagai variasi. Variasi yang dimaksud adalah 

baik dari segi metode, teknik, dan strukturnya (Gunawan, 2018). Hal ini 

memungkinkan para guru melakukan variasi kegiatan pembelajarannya. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif merupakan suatu upaya seorang guru 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dedaktik-metodik yang terus 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Kegiatan pembelajaran dewasa ini yang dirancang oleh para ahli 

pengajaran mengalami metamorfosis menuju ke arah pengembangan yang 

signifikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan dan ilmu mengajar itu 

sendiri (dedaktik-metodik), berbagai metode dan model pembelajaran terus 

mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut mengikuti garis kontinum 

yang mengarah dari teacher centered learning menuju student centered learning 

(Gunawan, 2018). Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang berlandaskan pada teori belajar sosial. Belajar menurut teori belajar sosial 

terjadi sebagai hasil interaksi sosial dalam latar formal (sekolah) dan informal 

(keluarga). 

Jika mengacu pada kajian tersebut, maka sudah sepatutnya guru berupaya 

melakukan inovasi pembelajarannya, agar menjadi guru yang selalu mengikuti 

perkembangan yang ada, terutama perkembangan ilmu pendidikan dan ilmu 

mengajar. Guru adalah aktor utama dalam pembelajaran, sudah sepatutnya 

menerapkan pembelajaran inovatif dan variatif yang mampu meningkatkan 

kinerja mengajarnya, yang secara langsung juga dapat meningkatkan prestasi 

belajar yang didapatkan oleh para siswanya. Model pembelajaran kooperatif 

memungkinkan untuk itu. Pembelajaran kooperatif memiliki ragam dalam 

implementasinya, yang memungkinkan guru melakukan eksperimen pengajaran. 
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Hal ini didukung dengan berbagai hasil riset, seperti riset yang dilakukan 

oleh Ifa (2013) menyimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

konvensional. Nurfaidah, dkk., (2011) berdasarkan penelitiannya menyimpulkan 

bahwa hasil belajar peserta didik meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division (STAD). Karmila, 

dkk., (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe numbered head together (NHT) dengan pendekatan contextual 

teaching and learning (CTL) dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Pardirla (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan 

pengaruh pembelajaran kooperatif tipe teams-assisted-individualizatiaon (TAI) 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Mengacu pada uraian di atas, merupakan alasan yang kuat melaksanakan 

kegiatan pelatihan penerapan model pembelajaran kooperatif bagi guru untuk 

meningkatkan kinerja mengajar guru. Model pembelajaran kooperatif 

memungkinkan para siswa untuk melakukan falsafah pendidikan klasik, yaitu 

asah, asih, dan asuh. Para siswa dengan bersama-sama belajar mengenai topik 

tertentu. Keberhasilan kelompok dalam menuntaskan pembelajaran merupakan 

tolak ukur utama pembelajaran. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. 

Hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif adalah kesesuaian materi, media, dan metode yang nantinya akan 

diterapkan. Kesesuaian dari ketiga aspek tersebut akan menambah keefektifan 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru. 

 

B. Permasalahan Mitra 

Berdasarkan hasil wawancara tim ketika melaksanakan penelitian pada 

tahun 2017 dan 2018 diketahui bahwa masih banyak guru SMP Insan Terpadu 

Probolinggo yang menerapkan pembelajaran konvensional dengan ceramah 

sebagai teknik pembelajaran yang dominan (Kusumaningrum, dkk., 2017; 

(Kusumaningrum, dkk., 2018). Di sisi lain, para guru juga kurang mendapatkan 

akses untuk mengikuti kegiatan profesional yang dapat meningkatkan kinerja 

mengajarnya. Guru masih berorientasi pada ketuntasan materi ajar, belum sampai 
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kepada upaya melakukan variasi dan inovasi pembelajaran. Kondisi inilah yang 

menyebabkan siswa terkadang merasa bosan belajar di kelas, apalagi pada jam-

jam siang. Guru belum dapat menerapkan ice breaking yang dapat mengurangi 

rasa bosan siswa di kelas. 

Oleh sebab itu, Kepala SMP Insan Terpadu Probolinggo meminta kepada 

tim untuk melakukan kegiatan pelatihan penerapan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kinerja mengajar guru. Berdasarkan hasil telaah penelitian tersebut, 

perlu dilaksanakan pelatihan penerapan model pembelajaran kooperatif sebagai 

upaya meningkatkan kinerja mengajar guru di SMP Insan Terpadu Probolinggo. 

Pelatihan ini merupakan upaya melakukan up grading kemampuan mengajar 

guru. Guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dasar mengajar dan 

mampu menerapkan model pembelajaran di kelasnya. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pelatihan penerapan model pembelajaran kooperatif 

sebagai upaya meningkatkan kinerja mengajar guru di SMP Insan Terpadu 

Probolinggo ini adalah: 

1. Meningkatkan kemampuan dasar mengajar guru; 

2. Meningkatkan kinerja mengajar guru; 

3. Melakukan up grading kemampuan mengajar guru. 
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BAB II 

SOLUSI DAN LUARAN KEGIATAN 

 

A. Solusi 

Permasalahan utama mitra adalah masih banyak guru dalam kegiatan 

pembelajarannya menerapkan metode konvensional, dengan ceramah sebagai 

metode yang dominan diterapkan. Hal ini yang mengakibatkan kinerja mengajar 

guru kurang optimal. Mengacu pada permasalahan tersebut, kegiatan pelatihan 

penerapan model pembelajaran kooperatif sebagai upaya meningkatkan kinerja 

mengajar guru di SMP Insan Terpadu Probolinggo merupakan solusi yang akan 

dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Adanya kegiatan pelatihan penerapan model pembelajaran kooperatif 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan mengajar guru; guru memiliki wawasan 

untuk melakukan variasi mengajar di kelas; dan guru memiliki kemampuan 

melakukan pembelajaran secara efektif. Kemampuan mengajar guru menjadi 

tujuan utama dalam kegiatan pelatihan ini. Adapun instrumen untuk mengukur 

kemampuan mengajar guru seperti pada Lampiran 2. 

 

B. Luaran Kegiatan 

Adapun luaran dari kegiatan ini adalah: 

1. Artikel yang diterbitkan di Prosiding 4th CoEMA International Conference 

on Educational Management and Administration (Lampiran 5). 

2. Video pembelajaran kooperatif yang diunggah di Youtube Channel dengan 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kj3hkouyXok. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Khalayak Sasaran 

Sesuai dengan tema kegiatan, khalayak sasaran kegiatan ini adalah guru 

SMP Insan Terpadu Probolinggo, dengan jumlah 24 orang guru. Tugas utama 

guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik. Guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan berbasis ilmiah. 

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh guru adalah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang bersentuhan langsung 

dengan siswa. 

Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan seorang guru harus selalu 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan kinerja mengajarnya. Jikalau seseorang 

mengajar, maka ia juga harus belajar setiap waktu. Belajar juga merupakan 

kewajiban bagi seorang guru. Belajar di sini memiliki maksud selain 

meningkatkan kemampuan pedagogik guru, juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, artinya belajar guru selain untuk diri sendiri 

juga untuk kepentingan para siswanya. 

 

B. Metode Kegiatan 

Guna menyelesaikan masalah seperti yang diuraikan pada subbab 

permasalahan mitra (Bab I), maka penyelesaian masalah adalah pelatihan 

dilaksanakan dengan pendekatan klasikal dan individu. Pendekatan klasikal 

dilaksanakan pada penyampaian materi (teoritis) tentang: (1) konsep dasar model 

pembelajaran kooperatif; (2) model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw; (3) 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS); (4) model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournaments (TGT); (5) model 

pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading (CIR); dan (6) 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS). Model 

pembelajaran tersebut lebih menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa. 

Educators are reluctant to adopt more student-centered teaching strategies, as 
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well as those educators who have tried these methods but ultimately returned to 

more traditional, teacher-centered instruction (Roseth, dkk., 2008). 

Pendekatan individual dilakukan pada saat guru menyusun rencana 

kegiatan pembelajaran (RPP) sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Guru diberi 

kesempatan berkonsultasi dengan para narasumber dalam menyusun RPP dan 

memantapkan langkah-langkah (sintaks) penerapan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang nantinya akan dilaksanakan pada saat mengajar 

(peer teaching). Guru pada kegiatan inti pembelajaran guru memilih salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang akan diterapkannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif yang dipilih, disesuaikan dengan 

karakteristik matapelajaran, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Adapun metode yang digunakan adalah ceramah bervariasi dan praktik. 

Ceramah bervariasi untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk 

dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan 

pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-

gambar, animasi, dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara 

padat, cepat, dan mudah. Praktik digunakan untuk memberikan tugas kepada 

peserta pelatihan untuk mempraktikkan kegiatan pembelajaran yang menerapkan 

salah satu model pembelajaran kooperatif di kelasnya. Guru pada saat mengajar 

dengan menerapkan salah satu model pembelajaran kooperatif, akan diambil 

gambar dan video kegiatan pembelajarannya. Narasumber dan guru lain (teman 

sejawat) dapat memberikan saran terhadap pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif yang telah dilaksanakan oleh guru di kelasnya tersebut 

(tahap refleksi). 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

A. Faktor Pendukung 

Kegiatan pelatihan penerapan model pembelajaran kooperatif sebagai 

upaya meningkatkan kinerja mengajar guru ini sangat relevan dengan Bidang 

Manajemen Pendidikan yang di dalamnya terdapat substansi Manajemen 

Kurikulum dan Pembelajaran. Selain itu terdapat matakuliah Sistem Belajar 

Mengajar yang juga membahas tentang beberapa pendekatan dan model 

pembelajaran, inovasi pembelajaran; strategi pembelajaran, dan teknik 

pembelajaran (Katalog Jurusan Administrasi Pendidikan 2014, 2014). Kepakaran 

yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi mitra relevan 

dengan bidang Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, dan bidang Sistem 

Belajar Mengajar. 

Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran yang di dalamnya membahas 

tentang kurikulum dan mengelola kelas relevan dengan permasalahan mitra. 

Sistem Belajar Mengajar yang di dalamnya membahas tentang merumuskan 

tujuan pembelajaran; memilih materi pembelajaran; memilih pendekatan, strategi, 

dan teknik pembelajaran; menentukan media, alat, dan sumber pembelajaran; dan 

memilih, menyusun alat, dan teknik evaluasi pembelajaran sangat relevan dengan 

permasalahan mitra. Hal ini didukung juga dengan narasumber yang memiliki 

kompetensi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran, dan bidang sistem 

belajar mengajar, baik dalam tataran teoritis dan praktis di lapangan. 

 

B. Jenis Kepakaran yang Diperlukan 

Jika menelaah permasalahan mitra seperti yang diuraikan pada subbab 

permasalahan mitra (Bab I), maka jenis kepakaran yang diperlukan dalam 

menyelesaikan permasalahan mitra adalah manajemen kurikulum, manajemen 

kelas, sistem belajar mengajar, pembelajaran saintifik, dan strategi pembelajaran. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) penyajian materi tentang 

pembelajaran kooperatif; dan (2) microteaching, dimana ada guru model yang 

melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif dan ada guru observer yang 

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran guru model. Jumlah 

peserta kegiatan ini sebanyak 24 orang guru. Adapun jadwal kegiatan seperti pada 

Tabel 5.1. Foto kegiatan disajikan pada Lampiran 4. 

 
Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan 

Hari / Pukul Kegiatan / Materi Pemateri / Penanggung Jawab 

Hari Pertama 

07.00 – 07.30 Registrasi peserta Panitia, pihak sekolah 

07.30 – 08.00 Pembukaan 
Kepala SMP Insan Terpadu 

Probolinggo 

08.00 – 09.20 Konsep dasar model pembelajaran kooperatif 
Dr. Raden Bambang Sumarsono, 

M.Pd 

09.20 – 10.40 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., 

M.Pd 

10.40 – 12.00 
Model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) 

Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd 

12.00 – 13.00 Ishoma Panitia, peserta 

13.00 – 14.00 
Model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournaments (TGT) 

Dr. Raden Bambang Sumarsono, 

M.Pd 

14.00 – 15.00 
Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) 

Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., 

M.Pd 

15.00 – 16.00 
Model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair and Share (TPS) 

Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd 

Hari Kedua 

08.00 – 09.00 Finalisasi RPP Tim dosen 

09.00 – 10.00 Tampilan guru model 1, refleksi Tim dosen, peserta 

10.00 – 11.00 Tampilan guru model 2, refleksi Tim dosen, peserta 

11.00 – 12.00 Tampilan guru model 3, refleksi Tim dosen, peserta 

12.00 – 13.00 Ishoma Panitia, peserta 

13.00 – 14.00 Tampilan guru model 4, refleksi Tim dosen, peserta 

14.00 – 15.00 Tampilan guru model 5, refleksi Tim dosen, peserta 

15.00 – 16.00 Refleksi tampilan guru, pandangan umum Tim dosen, peserta 

16.00 – 16.30 Penutupan 
Kepala SMP Insan Terpadu 

Probolinggo 

 

Guru model yang menerapkan pembelajaran kooperatif, yaitu Bapak Sudar. 

Adapun video proses pembelajaran yang dilakukan guru model dapat dilihat di 

Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kj3hkouyXok. Guru lain 
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memberikan penilaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

model. Berikut ini diuraikan hasil penilaian guru observer terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru model. 

1. Hasil Penilaian Keseluruhan Aspek Pembelajaran 

Hasil analisis deskriptif penilaian pelaksanaan pembelajaran guru model 

meliputi aspek: prapembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup. 

Terdapat 24 butir untuk menilai ketiga aspek tersebut. Hasil deskriptif secara 

keseluruhan untuk semua aspek ditunjukkan pada dalam Tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2 Deskripsi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Statistics 

 

Penilaian 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pra 

Pembelajaran 

Inti 

Pembelajaran 
Penutup 

N Valid 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 

Mean 106.92 8.88 89.63 8.42 

Std. Deviation 7.009 .947 5.617 1.412 

Minimum 91 7 77 5 

Maximum 120 10 100 10 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa: (1) penilaian pelaksanaan 

pembelajaran secara keseluruhan diperoleh mean sebesar 106,92 dengan standar 

deviasi sebesar 7,009; (2) aspek prapembelajaran diperoleh mean sebesar 8,88 

dengan standar deviasi sebesar 0,947; (3) aspek kegiatan inti pembelajaran 

diperoleh mean sebesar 89,63 dengan standar deviasi sebesar 5,617; dan (4) aspek 

penutup diperoleh mean sebesar 8,42 dengan standar deviasi sebesar 1,412. 

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan, 

yakni: prapembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup diperlukan 

perhitungan panjang kelas interval masing-masing aspek serta dijabarkan 

distribusi frekuensi yang dipaparkan berikut. Pelaksanaan pembelajaran secara 

keseluruhan terdapat jumlah instrumen sebanyak 24 butir dengan skor penilaian 1 

- 5, sehingga skor butir tertinggi 24 x 5 = 120, skor terendah 24 x 1 = 24. Interval 

kelasnya yang terdiri atas lima klasifikasi menggunakan rumus: 

Panjang kelas interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / banyak kelas interval 

= (120 – 24) / 5 

= 19,2 

= 20 
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Dengan demikian panjang kelas interval dan distribusi frekuensi penilaian 

pelaksanaan pembelajaran ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 5.3. 

 
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No Kategori Interval Frekuensi 

1 Sangat Baik 105 – 124 16 

2 Baik 85 – 104 8 

3 Cukup Baik 65 – 84 0 

4 Kurang Baik 45 – 64 0 

5 Tidak Baik 24 – 44 0 

Jumlah 24 

 

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

diperoleh kriteria: sangat baik dengan frekuensi 16 guru; baik 8 guru; dan tidak 

ada guru observer yang menilai guru model pada kategori cukup baik, kurang 

baik, dan tidak baik. Berdasarkan pada Tabel 1 diperoleh mean sebesar 106,92 

yang terletak pada interval 105 – 124 dalam kriteria sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran guru model 

termasuk dalam kriteria sangat baik. 

 

2. Hasil Penilaian Aspek Prapembelajaran 

Aspek prapembelajaran dinilai dengan 2 butir dan skor penilaian 1 - 5, 

sehingga skor butir tertinggi 2 x 5 = 10 dan skor terendah 2 x 1 = 2. Interval 

kelasnya yang terdiri atas lima klasifikasi menggunakan rumus: 

Panjang kelas interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / banyak kelas interval 

 

Berdasarkan rumus tersebut ditemukan panjang kelas interval sebesar 2. 

Dengan demikian panjang kelas interval dan distribusi frekuensi penilaian 

pelaksanaan pembelajaran ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 5.4. 

 
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Aspek Prapembelajaran 

No. Kategori Interval Frekuensi 

1 Sangat Baik 10 – 11 7 

2 Baik 8 – 9 15 

3 Cukup Baik 6 – 7 2 

4 Kurang Baik 4 – 5 0 

5 Tidak Baik 2 – 3 0 

Jumlah 24 
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Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dijelaskan bahwa aspek prapembelajaran 

diperoleh kriteria: sangat baik dengan frekuensi 7 guru; baik 15 guru; cukup baik 

2 guru; dan tidak ada guru observer yang menilai guru model pada kategori 

kurang baik dan tidak baik. Berdasarkan pada Tabel 1 diperoleh mean sebesar 

8,88 yang terletak pada interval 8 – 9 dalam kriteria baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aspek prapembelajaran guru model termasuk dalam kriteria 

baik. 

 

3. Hasil Penilaian Aspek Inti Pembelajaran 

Aspek inti pembelajaran dinilai dengan 20 butir dan skor penilaian 1 - 5, 

sehingga skor butir tertinggi 20 x 5 = 100 dan skor terendah 20 x 1 = 20. Interval 

kelasnya yang terdiri atas lima klasifikasi menggunakan rumus: 

Panjang kelas interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / banyak kelas interval 

 

Berdasarkan rumus tersebut ditemukan panjang kelas interval sebesar 16. 

Dengan demikian panjang kelas interval dan distribusi frekuensi penilaian 

pelaksanaan pembelajaran ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Aspek Inti Pembelajaran 

No. Kategori Interval Frekuensi 

1 Sangat Baik 84 – 100 21 

2 Baik 68 – 83 3 

3 Cukup Baik 52 – 67 0 

4 Kurang Baik 37 – 51 0 

5 Tidak Baik 20 – 36 0 

Jumlah 24 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dijelaskan bahwa aspek inti pembelajaran 

diperoleh kriteria: sangat baik dengan frekuensi 21 guru; baik 3 guru; dan tidak 

ada guru observer yang menilai guru model pada kategori cukup baik, kurang 

baik, dan tidak baik. Berdasarkan pada Tabel 1 diperoleh mean sebesar 89,63 

yang terletak pada interval 84 – 100 dalam kriteria sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aspek inti pembelajaran guru model termasuk dalam kriteria 

sangat baik. 
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4. Hasil Penilaian Aspek Penutup Pembelajaran 

Aspek penutup pembelajaran dinilai dengan 2 butir dan skor penilaian 1 - 

5, sehingga skor butir tertinggi 2 x 5 = 10 dan skor terendah 2 x 1 = 2. Interval 

kelasnya yang terdiri atas lima klasifikasi menggunakan rumus: 

Panjang kelas interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / banyak kelas interval 

 

Berdasarkan rumus tersebut ditemukan panjang kelas interval sebesar 2. 

Dengan demikian panjang kelas interval dan distribusi frekuensi penilaian 

pelaksanaan pembelajaran ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 5.6. 

 

Tabel 5.6 Distribusi Aspek Penutup Pembelajaran 

No. Kategori Interval Frekuensi 

1 Sangat Baik 10 – 11 7 

2 Baik 8 – 9 13 

3 Cukup Baik 6 – 7 3 

4 Kurang Baik 4 – 5 1 

5 Tidak Baik 2 – 3 0 

Jumlah 24 

 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa aspek penutup diperoleh 

kriteria: sangat baik dengan frekuensi 7 guru; baik 13 guru; cukup baik 3 guru; 

kurang baik 1 guru; dan tidak ada guru observer yang menilai guru model pada 

kategori tidak baik. Berdasarkan pada Tabel 1 diperoleh mean sebesar 8,42 yang 

terletak pada interval 8 – 9 dalam kriteria baik. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa aspek penutup guru model termasuk dalam kriteria baik. 

 

B. Pembahasan 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

guru termasuk kategori sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

guru terdiri dari kegiatan: (1) prapembelajaran; (2) kegiatan inti pembelajaran; 

dan (3) kegiatan penutup. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menyatakan kompetensi yang harus dimiliki guru salah satunya yakni 

kompetensi pedagodik. Guru dalam kompetensi pedagogik ini, diharuskan bisa 

mengelola pembelajaran. Indikator guru memiliki kompetensi pedagogik adalah 

proses pembelajaran yang dilakukan guru mudah diterima oleh peserta didik. 
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Selain itu, kompetensi profesional juga harus dimiliki oleh guru, karena dengan 

kompetensi ini guru harus mampu menguasai materi secara luas dan mendalam. 

Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran terhadap guru model termasuk 

dalam kategori sangat baik. Artinya guru mampu mengimplementasikan 

kompetensi pedagogik dan profesional. Yao-Ping Peng & Chen (2019) 

berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

meningkat signifikan melalui kualitas pengajaran, inovasi pembelajaran, dan 

optimalisasi sumber daya yang ada. Artinya dalam pelaksanaan pembelajaran di 

SMP Insan Terpadu berhasil dalam menerapkan pembelajaran kooperatif. Di 

samping itu guru bisa mengadaptasi pembelajaran kooperatif dengan mendesain 

pola pembelajaran, mengoptimalisasikan beberapa sumber daya yang ada di 

dalam kelas. Sehingga, peserta didik pun mendapatkan hasil yang meningkat, 

karena dengan pembelajaran koopertif ini peserta didik mudah menerima 

pembelajaran. Dengan begitu, kemampuan dasar guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran mengalami peningkatan. 

Kinerja mengajar guru dalam pelaksaan pembelajaran ini mendapat hasil 

yang maksimal. Oleh karena itu, peserta didik pun memahami pembelajaran yang 

diberikan. Salleh, dkk., (2019) menyatakan dalam proses pembelajaran peserta 

didik sebaiknya berpartisipasi secara langsung. Peserta didik dengan berpartisipasi 

secara langsung, akan meningkatkan pemahamannya tentang materi pembelajaran. 

Sesuai dengan hasil penelitian ini, guru mampu meningkatkan kinerja 

mengajarnya. Kegiatan pembelajaran dewasa ini yang dirancang oleh para ahli 

pengajaran mengalami metamorfosis menuju ke arah pengembangan yang 

signifikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan dan ilmu mengajar itu 

sendiri (dedaktik-metodik), berbagai metode dan model pembelajaran terus 

mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut mengikuti garis kontinum 

yang mengarah dari teacher centered learning menuju student centered learning 

(Gunawan, 2018). 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

berlandaskan pada teori belajar sosial. Belajar menurut teori belajar sosial terjadi 

sebagai hasil interaksi sosial dalam latar formal (sekolah) dan informal (keluarga). 

Jika mengacu pada kajian tersebut, maka sudah sepatutnya guru berupaya 
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melakukan inovasi pembelajarannya, agar menjadi guru yang selalu mengikuti 

perkembangan yang ada, terutama perkembangan ilmu pendidikan dan ilmu 

mengajar. Guru adalah aktor utama dalam pembelajaran, sudah sepatutnya 

menerapkan pembelajaran inovatif dan variatif yang mampu meningkatkan 

kinerja mengajarnya, yang secara langsung juga dapat meningkatkan prestasi 

belajar yang didapatkan oleh para siswanya. Model pembelajaran kooperatif 

memungkinkan untuk itu. Pembelajaran kooperatif memiliki ragam dalam 

implementasinya, yang memungkinkan guru melakukan eksperimen pengajaran. 

Hal ini didukung dengan berbagai hasil riset, seperti riset yang dilakukan 

oleh Ifa (2013) menyimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

konvensional. Nurfaidah, dkk., (2011) berdasarkan penelitiannya menyimpulkan 

bahwa hasil belajar peserta didik meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division (STAD). Karmila, 

dkk., (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe numbered head together (NHT) dengan pendekatan contextual 

teaching and learning (CTL) dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Pardirla (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan 

pengaruh pembelajaran kooperatif tipe teams-assisted-individualizatiaon (TAI) 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penilaian pelaksanaan pembelajaran guru 

model disimpulkan bahwa pembelajaran guru model termasuk dalam kategori 

sangat baik. Kegiatan ini telah memenuhi target, baik dari sisi peserta dengan 

jumlah peserta 24 orang guru SMP Insan Terpadu Probolinggo dan dari sisi luaran 

kegiatan. Kegiatan pelatihan ini dapat dinyatakan berhasil. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kegiatan ini, saran yang diajukan kepada Kepala SMP 

Insan Terpadu Probolinggo adalah menguatkan program supervisi pengajaran. 

Program supervisi pengajaran mengarah kepada proses rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran. Saran yang diajukan kepada guru adalah membentuk lesson study 

club dengan guru yang serumpun. Lesson study club merupakan wahana 

pembinaan guru dan dapat digunakan guru sebagai bentuk kerja kolegial guru 

untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. 

 



17 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Gunawan, I. 2018. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis 

Lesson Study di Perguruan Tinggi (Upaya Meningkatkan Keaktifan dan 

Hasil Belajar Peserta Didik). Malang: Universitas Negeri Malang, UM 

Press. 

 

Ifa, M. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Boyolangu pada 

Standar Kompetensi Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 2(2): 715-722. 

 

Karmila, Nurjannah, & Kade, A. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Head Together (NHT) dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 2 Balaesang. Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako (JPFT), 

2(2): 48-51. 

 

Katalog Jurusan Administrasi Pendidikan 2014. 2014. Malang: Jurusan 

Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Malang. 

 

Kompas. 14 September 2018. Anggaran untuk Tingkatkan Mutu Guru. hlm. 1. 

 

Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, B. R., & Gunawan, I. 2017. Pengembangan 

Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sekolah Menengah Pertama 

Berbasis Pesantren dengan Pendekatan Soft System Methodology. Laporan 

Penelitian Tahun I tidak diterbitkan. Malang: LP2M Universitas Negeri 

Malang. 

 

Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, B. R., & Gunawan, I. 2018. Pengembangan 

Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sekolah Menengah Pertama 

Berbasis Pesantren dengan Pendekatan Soft System Methodology. Laporan 

Penelitian Tahun II tidak diterbitkan. Malang: LP2M Universitas Negeri 

Malang. 

 

Nurfaidah, Rahmawati, & Nurhayati. 2011. Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPA melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division (STAD). Jurnal PTK DBE3 Jurnal Penelitian 

Tindakan Kelas Decentralized Basic Education 3, 1(1): 33-39. 

 

Pardirla, R. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teams-Assisted-

Individualizatiaon (TAI) terhadap Hasil Belajar Geografi di SMAN 1 Bukit 

Sundi Kabupaten Solok, (Online), (http://unp.ac.id), diakses 23 Juni 2014. 

 

Salleh, U. K. M., Zulnaidi, H., Rahim, S. S. A., Zakaria, A. R. Bin, & Hidayat, R. 

2019. Roles of Self-Directed Learning and Social Networking Sites in 

Lifelong Learning. International Journal of Instruction, 12(4), 167-182. 



18 

 

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra 

Umbara. 

 

Yunus, S. 2017. Mengkritisi Kompetensi Guru, (Online), 

(https://news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru), 

diakses 2 Januari 2019. 

 

Yao-Ping Peng, M., & Chen, C. C. 2019. The Effect of Instructor’s Learning 

Modes on Deep Approach to Student Learning and Learning Outcomes. 

Educational Sciences: Theory and Practice, 19(3), 65-85. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

MATERI PENDAMPINGAN 



PELATIHAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA 

MENGAJAR GURU 
 
 
 
 
 
 

HANDOUT 
 
 
 
 
 
 

OLEH: 
 

Dr. Raden Bambang Sumarsono, M.Pd NIDN 0029037304 
Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd  NIDN 0023128001 
Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd   NIDN 0726048502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
Juli 2019 



KONSEP DASAR MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF



Batang Tubuh Model Pembelajaran

http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/09/model-pembelajaran1.jpg


KONSEP DASAR

• Manusia memiliki derajat potensi, latar

belakang historis, serta harapan masa depan

yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu,

manusia dapat saling asah, asih, dan asuh

(saling mencerdaskan).

• Pembelajaran kooperatif menciptakan

interaksi yang asah, asih, dan asuh sehingga

tercipta masyarakat belajar (learning

community). Siswa tidak hanya belajar dari

guru, tetapi juga dari sesama siswa.



PEMBELAJARAN KOOPERATIF

PENGERTIAN

Pendekatan pembelajaran yang berfokus

pada penggunaan kelompok kecil siswa

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan

kondisi belajar untuk mencapai tujuan

belajar.



PEMBELAJARAN KOOPERATIF

▪ Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran

yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar

untuk mencapai tujuan belajar.

▪ Pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asah,

asih dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar.

▪ siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari sesama

siswa.



CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KOOPERATIF

1. Saling ketergantungan positif.

2. Interaksi tatap muka.

3. Akuntabilitas individual.

4. Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi.



Keuntungan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenal sikap,

ketrampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-

pandangan.

3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.

4. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri/egois.

5. Meningkatkan rasa saling percaya kerpada sesama

manusia.



CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KOOPERATIF

1. Saling ketergantungan positif.

2. Interaksi tatap muka dan dialog.

3. Akuntabilitas individual (penilaian kelompok yang 

didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota 

kelompok secara individual).

4. Komunikasi antarkelompok mengembangkan 

keterampilan sosial.

5. Evaluasi kelompok dan proses kelompok.



Kelebihan Pembelajaran Kooperatif

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai

sikap, ketrampilan, informasi, perilaku sosial, dan

pandangan-pandangan.

3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai

sosial dan komitmen.

5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau

egois.

6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut

hinggga masa dewasa.



7. Mengembangkan ketrampilan sosial untuk memelihara

hubungan saling membutuhkan.

8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama

manusia.

9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan

situasi dari berbagai perspektif.

10.Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain

yang dirasakan lebih baik.

11.Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang

perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau

cacat, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas.



Terima Kasih



MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE JIGSAW



Definisi Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw 

▪ Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

merupakan model pembelajaran kooperatif.

▪ Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4

s.d. 5 orang dengan memperhatikan keheterogenan.

▪ Bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung

jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi

yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut

kepada anggota kelompok yang lain.



Langkah-langkah Pelaksanaan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

▪ Siswa dikelompokkan dengan anggota 4 s.d. 5 orang.

▪ Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang

berbeda dengan penugasan yang sama membentuk

kelompok baru (kelompok ahli).

▪ Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali

ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota

kelompok tentang subbab yang mereka kuasai

▪ Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.



Bagan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

KELOMPOK

ASAL I

KELOMPOK

ASAL II

KELOMPOK 

ASAL II

KELOMPOK 

ASAL IV

KELOMPOK

AHLI II

KELOMPOK

AHLI III

KELOMPOK

AHLI I

KELOMPOK

AHLI IV

BELAJAR 

MATERI I

BELAJAR

MATERI II
BELAJAR

MATERI III
BELAJAR

MATERI IV



Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw

▪ Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang

lain.

▪ Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan,

tetapi mereka juga harus siap memberikan dan

mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya

yang lain, sehingga pengetahuannya jadi bertambah.

▪ Meningkatkan bekerja sama secara kooperatif untuk

mempelajari materi yang ditugaskan.



Kelemahan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw

▪ Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif

dalam kelompok masing-masing maka dikhawatirkan

kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi.

▪ Jika jumlah anggota kelompok kurang akan

menimbulkan masalah.

▪ Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila

penataan ruang belum terkondisi dengan baik sehingga

perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat

menimbulkan kegaduhan.
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION



TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI)

PENGERTIAN:

Team Assisted Individualization (TAI) adalah

penggabungan pembelajaran kooperatif

dengan teknik-teknik pembelajaran tertentu

yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan

pembelajaran individual dan meningkatkan

keterampilan kooperatif siswa.



TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI)

DASAR PEMIKIRAN:

• Pembelajaran hendaknya memenuhi kebutuhan individual

masing-masing siswa.

• Kenyataan kebutuhan individual siswa tidak sama.

• Pembelajaran individual sangat sulit dilaksanakan di kelas,

karena faktor waktu, tenaga, dan biaya.

• Dengan mendesain perangkat pembelajaran dan teknik

pembelajaran, penggunaan pembelajaran kooperatif dapat

digunakan untuk mengatasi permasalah tersebut.



Komponen TAI

➢ Team: Para siswa dalam TAI dibagi ke dalam tim-tim yang

beranggotakan 4 sampai 5 orang, seperti pada TGT.

➢ Tes Penempatan: untuk menempatkan siswa dalam kelompok

heterogen.

➢ Perangkat pembelajaran:

• Halaman panduan yang berupa pengulangan konsep –

konsep yang telah diperkenalkan oleh guru dalam

kelompok pengajaran.

• Beberapa halaman untuk latihan kemampuan.

• Tes formatif – dua set yang paralel.

• Soal tes unit.

• Halaman jawaban untuk halaman latihan kemampuan dan

tes-tes unit dan formatif.



➢ Pembelajaran kelompok: Guru menjelaskan beberapa materi

pokok untuk setiap kelompok sekitar 10 s.d. 15 menit.

➢ Team Study:

▪ Para siswa membentuk kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang

dalam tim mereka untuk melakukan pengecekan.

▪ Para siswa membaca halaman panduan mereka dan

meminta teman satu tim atau guru untuk membantu bila

diperlukan.

▪ Tiap siswa mengerjakan soal pertama dalam latihan

kemampuannya sendiri dan selanjutnya jawaban dicek oleh

teman satu timnya dengan halaman jawaban yang sudah

tersedia.

Komponen TAI



➢ Team study (lanjutan)

▪ Apabila siswa sudah dapat menyelesaikan soal dengan benar

dalam latihan kemampuan, dia akan mengerjakan tes formatif A,

yaitu kuis yang mirip dengan latihan kemapuan (10 soal). Pada saat

mengerjakan tes formatif, siswa harus bekerja sendiri sampai

selesai.

▪ Seorang teman satu timnya akan menghitung skor tesnya. Apabila

siswa tersebut dapat mengerjakan delapan atau lebih soal dengan

benar, teman satu tim tersebut akan menandatangani hasil tes itu

untuk menunjukan bahwa siswa tersebut telah dinyatakan sah oleh

teman satu timnya untuk mengikuti tes unit.

▪ Bila siswa tersebut tak bisa mengerjakan delapan soal dengan

benar, guru akan dipanggil untuk membantu menyelesaikan

masalah yang dihadapi siswa tersebut.Guru mungkin akan meminta

si siswa untuk kembali mengerjakan soal-soal latihan kemampuan

lalu mengerjakan tes formatif B.

Komponen TAI



➢ Team study (lanjutan)

▪ Setelah menyelesaikan tes formatif, saatnya siswa

melaksanakan tes unit. Hasil dari tes unit tersebut

diperiksa oleh anggota dari tim lain secara bergantian.

▪ Hasil tes unit digunakan sebagai skor individu.

Komponen TAI



➢ Penghargaan kelompok: Penghargaan kelompok

didasarkan pada skor kelompok. Skor kelompok

adalah rata-rata dari skor individu setiap anggota

kelompok.

Komponen TAI



Langkah-Langkah TAI

• Tes penempatan.

• Pembentukan Tim dan kelompok.

• Pembelajaran kelompok.

• Meminta siswa membaca halaman panduan.

• Meminta setiap siswa mengerjakan soal latihan dalam 

kelompok dan saling mengecek jawaban siswa.

• Mengerjakan tes formatif secara individual.

• Mengerjakan tes unit.

• Menentukan skor kelompok.

• Memberikan penghargaan kelompok.
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MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TEAMS 

GAMES TOURNAMENTS



Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model TGT dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran ke siswa secara

klasikal (paling sering menggunakan model pembelajaran

langsung).



2. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (setiap

kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa yang heterogen, baik dari segi

kemampuan, agama, jenis kelamin atau lainnya).



3. Dilanjutkan diskusi kelompok untuk penguatan materi (saling

membantu untuk memperdalam materi yang sudah diberikan).



4. Guru meminta masing-masing kelompok untuk mengirimkan

wakil-wakilnya duduk dalam setiap meja turnamen guna

bertanding melawan anggota kelompok lainnya.

MEJA TURNAMEN

MEJA TURNAMEN

MEJA TURNAMEN

MEJA TURNAMEN



Komposisi Setiap Meja Turnamen

Team A

Tinggi RendahSedang

Team C

Tinggi RendahSedang

MEJA 
TURNAMEN

MEJA 
TURNAMEN

MEJA 
TURNAMEN

MEJA 
TURNAMEN

Team B

Tinggi RendahSedang

Team D

Tinggi RendahSedang



Tournament

Perangkat tournamen:

▪ Satu set lembar tournament (soal dan

jawaban).

▪ Satu set skor tournamet.

▪ Satu set kartu nomor yang bersesuaian

dengan nomor soal.



Pelaksanaan Tournament

a. Melakukan drawing kartu untuk menentukan pembaca

pertama (pembaca pertama adalah yang memperoleh nomor

terbesar).

b. Pembaca pertama mengocok kartu-kartu dan mengambil

kartu teratas.

c. Pembaca membaca dengan keras soal sesuai dengan nomor

yang terambil.

d. Kesempatan pertama menjawab soal kuis turnamen diberikan

kepada pembaca, selanjutnya giliran menjawab bagi anggota

kelompok yang lain searah putaran jarum jam. Siswa yang

ada di sebelah kiri atau kanannya (penantang pertama) punya

opsi untuk menantang dan memberikan jawaban yang

berbeda. Kalau tidak menjawab boleh diliwati.



Pelaksanaan tournament

e. Penantang kedua boleh menantang kalau mempunyai jawaban

yang berbeda, kalau tidak menantang boleh melewatinya. Akan

tetapi, penantang harus hati-hati karena mereka harus

mengembalikan kartu yang telah dimenangkan ke dalam kotak (jika

ada) apabila jawaban mereka salah.

f. Jika semua penantang telah lewat penantang kedua mengecek

jawaban dan membacanya dengan keras. Pembaca atau

penantang yang memperoleh jawaban yang benar dapat

menyimpan kartunya.

g. Putaran berikutnya, posisinya berubah, penatang pertama menjadi

pembaca, penantang kedua, menjadi penantang kedua.

h. Kegiatan ini dilakukan sampai kartu di meja habis.

i. Skor individu diperoleh dari banyaknya kartu yang diperoleh.



5. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan

jumlah dari hasil perolehan skor dari masing-masing

meja turnamen.



Terima Kasih



MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TWO 

STAY TWO STRAY (TSTS)



▪ Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

(TSTS) dalam implementasinya mengenal istilah tinggal

dan tamu.

▪ Pembelajaran TSTS atau dua tinggal dua tamu diawali

dengan pembagian kelompok.

▪ Setelah kelompok terbentuk, guru memberikan tugas

berupa permasalahan-permasalahan yang harus

mereka selesaikan, siswa yang tetap berada di tempat

(stay) mempresentasikan hasil jawaban kepada

kelompok yang bertamu.



▪ Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS adalah teknik

yang dikembangkan Spencer Kagan dan bisa digunakan

dengan teknik numbered heads together.

▪ Teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk

membagikan hasil informasi dengan kelompok lain.

▪ Pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan komunikasi

siswa .



MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KELOMPOK UNTUK MEMBAGIKAN 

HASIL DAN INFORMASI DENGAN KELOMPOK LAINNYA.

Caranya :

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat)

orang.

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu

kedua kelompok yang lain.

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka.

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.
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MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE THINK 

PAIR AND SHARE (TPS)



PENGERTIAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

THINK PAIR SHARE

Think Pair Share merupakan:

Tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank

Lyman, dari Universitas Maryland pada tahun 1981 sebagai

salah satu struktur kegiatan cooperative learning.

Metode pembelajaran Think Pair Share dapat:

1. Mengoptimalisasi partisipasi belajar siswa.

2. Mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran.

3. Memberikan kasempatan untuk bekerja sama antar siswa

yang mempunyai kemampuan heterogen.

4. Memberikan waktu kepada para siswa untuk berpikir,

merespons, serta bekerja sama satu sama lain.



KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

THINK PAIR SHARE

Ciri utama model pembelajaran kooperatif Think Pair Share

ada tiga dan merupakan langkah utamanya yaitu:

➢ Think (berpikir secara individual)

Pada tahap think:

▪ Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah

yang dikaitkan dengan pelajaran.

▪ Siswa diminta untuk berpikir secara mandiri

mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan

dan siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka,

sehingga melalui catatan tersebut guru dapat

mengetahui jawaban yang harus diperbaiki di akhir

pembelajaran.



Kelebihan dari tahap think:

 Adanya “think time” atau waktu berpikir yang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir

mengenai jawaban mereka sendiri sebelum

pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain.

 Siswa tidak pasif dan tidak ribut/ngobrol karena setiap

siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri.

➢ Pair (berpasangan dengan teman sebangku)

Pada tahap pair:

▪ Guru menyuruh siswa untuk mencari pasangan, kurang

lebih 4 sampai 5 menit dan mendiskusikan mengenai

apa yang telah dipikirkan.

▪ Setiap pasangan siswa saling berdiskusi mengenai

hasil jawaban mereka sebelumnya untuk mendapatkan

hasil akhir yang lebih baik,



➢ Share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau

seluruh kelas)

Pada tahap share:

▪ Guru menyuruh pasangan/kelompok siswa untuk

berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain

atau dengan seluruh kelas.

▪ Pada langkah ini akan menjadi efektif jika guru

berkeliling kelas mengontrol pasangan siswa saat

bekerja.

▪ Langkah ini penyempurnaan dari langkah-langkah

sebelumnya, karena membantu semua kelompok

dalam memahami penjelasan pemecahan masalah

yang diberikan oleh kelompok lain dan siswa benar-

benar mengerti ketika guru memberikan koreksi

maupun penguatan di akhir pembelajaran.



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

THINK PAIR SHARE

Terdiri dari lima langkah dan Think, Pair, Share sebagai ciri

khas. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu:

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahap 1

Pendahuluan

Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu 

untuk tiap kegiatan, 

Memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah

Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai 

oleh siswa

Tahap 2

Think

Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui 

kegiatan demonstrasi

Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada seluruh siswa

 Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu



Tahap 3

Pair

 Siswa dikelompokkan dengan teman 

sebangkunya

 Siswa berdiskusi dengan pasangannya 

mengenai jawaban tugas yang telah 

dikerjakan

Tahap 4

Share

 Satu pasang siswa dipanggil secara acak 

untuk berbagi pendapat kepada seluruh 

siswa di kelas dengan dipandu oleh guru.

Tahap 5

Evaluasi & 

Penghargaan

 Siswa dievaluasi dan dinilai secara individu 

maupun kelompok



TEORI BELAJAR YANG MELANDASI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF THINK PAIR SHARE

PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE

DILANDASI TEORI BELAJAR “KONSTRUKSTIVISME”

 Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan

informasi, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan

lama dan merevisinya.

 Siswa agar benar-benar memahami dan menerapkan

pengetahuan, bekerja memecahkan masalah dan

menemukan segala sesuatu untuk dirinya.

 Siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan harus

bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya dan guru

hanya sebagai fasilitator



TUJUAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

THINK PAIR SHARE

Think Pair Share digunakan untuk mengajarkan isi akademik

atau untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi materi

ajar tertentu.

Adapun tujuan pembelajaran koopratif Think Pair Share:

1. Untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas - tugas

akademik karena model ini unggul dalam membantu

pelajar memahami konsep-konsep yang sulit.

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu seperti:

perbedaan ras, budaya, kelas sosial, maupun

kemampuan.



3. Pengembangan keterampilan sosial yaitu: untuk

mengajarkan kepada pelajar tentang keterampilan

kerjasama dan kolaborasi.

4. Menciptakan intraksi yang mendorong rasa ingin tahu,

mencoba dan ingin maju pada siswa.

5. Menjadikan proses belajar mengajar yang Aktif,

Kreatif, Efektif dan menyenangkan.

6. Menjadikan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

7. Menciptakan keterampilan-keterampilan sosial

meliputi kerjasama, tenggang rasa, tolong menolong.



MANFAAT PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

THINK PAIR SHARE

1. Siswa dapat menggunakan waktu yang lebih banyak

untuk mengerjakan tugasnya dan untuk saling

mendengarkan satu sama lain,

2. Guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk

berkonsentrasi mendengarkan jawaban siswa,

mengamati reaksi siswa, dan mengajukan pertanyaan

tingkat tinggi.

3. Mudah dilaksanakan dalam kelas yang besar.

4. Siswa dapat mengulang dalam merefleksikan atau

menyampaikan isi materi pelajaran dan melatih

mengeluarkan pendapat.



KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMBELAJARAN

KOOPERATIF THINK PAIR SHARE

KELEBIHAN :

1. Siswa dapat merumuskan dan mengajukan

pertanyaan yang diajarkan

2. Siswa terlatih menerapkan konsep karena bertukar

pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk

memecahkan masalah.

3. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena

menyelesaikan tugasnya dalam kelompok

3. Siswa memperoleh kesempatan untuk

mempresentasikan hasil diskusinya.

4. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau

siswa dalam proses pembelajaran.



6. Dapat meningkatkan pasrtisipasi siswa dalam

pembelajaran sehingga interaksi belajar lebih mudah

dilaksanakan.

7. Lebih mudah dan cepat membentuk kelompok.

8. Dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia anak didik.

KELEMAHAN :

1. Sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata

kemampuan siswanya rendah dan waktu yang terbatas,

sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak.

2. Masing-masing kelompok perlu diawasi lebih intens oleh

guru.

3. Ide yang muncul dari siswa kurang maksimal.
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RINGKASAN SINTAKS PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

1 Examples 
Nonexamples (contoh 
dapat dari kasus / 
gambar yang relevan 
dengan KD) 
 
 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau dapat ditayangkan 
melalui LCD (liquit centralium display) 

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa 
untuk memperhatikan / menganalisa gambar 

4. Melalui diskusi kelompok 2 s.d. 3 orang siswa, hasil diskusi 
dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 
diskusinya 

6. Mulai dari komentar / hasil diskusi siswa, guru mulai 
menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

7. Kesimpulan 

2 Picture and Picture 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Menyajikan materi sebagai pengantar 
3. Guru menunjukkan / memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 
4. Guru menunjuk / memanggil siswa secara bergantian 

memasang / mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan 
yang logis 

5. Guru menanyakan alasan / dasar pemikiran urutan gambar 
tersebut 

6. Dari alasan / urutan gambar tersebut guru memulai menamkan 
konsep / materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

7. Kesimpulan / rangkuman 

3 Numbered Heads 
Together 

1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap 
kelompok mendapat nomor 

2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 
mengerjakannya 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 
memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya / 
mengetahui jawabannya 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka 

5. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk 
nomor yang lain 

6. Kesimpulan 

4 Cooperative Script 
(metode belajar 
dimana siswa bekerja 
berpasangan dan 
bergantian secara 
lisan mengikhtisarkan, 
bagian-bagian dari 
materi yang dipelajari) 
 

1. Guru membagi siswa untuk berpasangan 
2. Guru membagikan wacana / materi tiap siswa untuk dibaca 

dan membuat ringkasan 
3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan 

sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai 
pendengar 

4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, 
dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. 

5. Sementara pendengar : 
• Menyimak / mengoreksi / menunjukkan ide-ide pokok yang 

kurang lengkap 



 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

• Membantu mengingat ide-ide pokok dengan 
menghubungkan materi sebelumnya / dengan materi 
lainnya 

6. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi 
pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan seperti di atas 

7. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru 
8. Penutup 

5 Kepala Bernomor 
Struktur 

1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap 
kelompok mendapat nomor 

2. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor 
terhadap tugas yang berangkai 
Misalnya: siswa nomor satu bertugas mencatat soal. Siswa 
nomor dua mengerjakan soal dan siswa nomor tiga 
melaporkan hasil pekerjaan dan seterusnya. 

3. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerja sama antarkelompok. 
Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung 
bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. 
Dalam kesempatan ini siswa dengan tugas yang sama bisa 
saling membantu atau mencocokkan hasil kerja sama mereka 

4. Laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain 
5. Kesimpulan 

6 STAD (Student Teams 
Achievement 
Divisions) 
 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 s.d. 5 orang secara 
heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, dan 
suku) 

2. Guru menyajikan pelajaran 
3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti 
dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua 
anggota dalam kelompok itu mengerti. 

4. Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada 
saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu 

5. Memberi evaluasi dan kesimpulan 

7 Jigsaw 1. Siswa dikelompokkan ke dalam 4 s.d. 5 anggota tim 
2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 
3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 
4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian 

/ subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan subbab mereka 

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali 
ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim 
mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
7. Guru memberi evaluasi dan penutup 

8 Problem Based 
Introduction 

1. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan 
menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. 
Memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan 
masalah yang dipilih. 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut 



 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

(menetapkan topik, tugas, dan jadwal) 
3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, 
pemecahan masalah 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka 
berbagi tugas dengan temannya 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap 
eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan 

9 Artikulasi 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa 
3. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok 

berpasangan dua orang 
4. Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya 
mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 
berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya 

5. Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan 
hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai 
sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya 

6. Guru mengulangi / menjelaskan kembali materi yang sekiranya 
belum dipahami siswa 

7. Kesimpulan dan penutup 

10 Mind Maping 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Guru mengemukakan konsep / permasalahan yang akan 

ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya permasalahan yang 
mempunyai alternatif jawaban 

3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2 s.d. 3 orang 
4. Tiap kelompok menginventarisasi / mencatat alternatif jawaban 

hasil diskusi 
5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil 

diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan 
sesuai kebutuhan guru 

6. Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan 
atau guru memberi perbandingan sesuai konsep yang 
disediakan guru 

11 Make a Match 
(mencari pasangan) 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 
atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu 
bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban 

2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu 
3. Tiap siswa memikirkan jawaban / soal dari kartu yang dipegang 
4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (soal jawaban) 
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas waktu diberi poin 
6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya 
7. Demikian seterusnya 
8. Kesimpulan dan penutup 



 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

12 Think Pair and Share 1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin 
dicapai 

2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi / permasalahan 
yang disampaikan guru 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya 
(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-
masing 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok 
mengemukakan hasil diskusinya 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan 
pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 
materi yang belum diungkapkan para siswa 

6. Guru memberi kesimpulan dan penutup 

13 Debat 1. Guru membagi 2 kelompok peserta debat yang satu pro dan 
yang lainnya kontra 

2. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan 
didebatkan oleh kedua kelompok diatas 

3. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu 
anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu, kemudian 
ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai 
sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya 

4. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis 
inti / ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan 
sejumlah ide diharapkan 

5. Guru menambahkan konsep / ide yang belum terungkap 
6. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak 

siswa membuat kesimpulan / rangkuman yang mengacu pada 
topik yang ingin dicapai 

14 Role Playing 1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan ditampilkan 
2. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam 

waktu beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran 
3. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang 
4. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai 
5. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan 
6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil 

mengamati skenario yang sedang diperagakan 
7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan 

lembar kerja untuk membahas penampilan masing-masing 
kelompok 

8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya 
9. Guru memberikan kesimpulan secara umum 
10. Evaluasi dan penutup 

15 Group Investigation 1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen 
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 
3. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok 

mendapat tugas satu materi / tugas yang berbeda dari 
kelompok lain 

4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada 
secara kooperatif yang bersifat penemuan 



 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

5. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan 
hasil pembahasan kelompok 

6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi 
kesimpulan 

7. Evaluasi dan penutup  

16 Talking Stick 1. Guru menyiapkan sebuah tongkat 
2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari materi 

3. Setelah selesai membaca materi/buku pelajaran dan 
mempelajarinya, siswa menutup bukunya 

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, 
setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang 
memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian 
seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 
untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru 

5. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi  
6. Penutup 

17 Bertukar Pasangan 1. Setiap siswa mendapat satu pasangan (guru bisa menunjuk 
pasangannya atau siswa memilih sendiri pasangannya) 

2. Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan 
pasangannya 

3. Setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu 
pasangan yang lain 

4. Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan, kemudian 
pasangan yang baru ini saling menanyakan dan mencari 
kepastian jawaban mereka 

5. Temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan 
kemudian dibagikan kepada pasangan semula 

18 Snowball Throwing 1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan 
2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 
materi 

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 
masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang 
disampaikan oleh guru kepada temannya 

4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas 
kerja, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 
menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok 

5. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti 
bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ± 
15 menit 

6. Setelah siswa dapat satu bola / satu pertanyaan diberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 
tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian 

7. Evaluasi dan penutup 

19 Student Facilitator 
and Explaining 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan 

disampaikan  



 

 

No 
Metode dan Model 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

3. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan 
4. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemontrasikan 

sesuai skenario yang telah disiapkan 
5. Seluruh siswa memperhatikan demontrasi dan 

menganalisanya 
6. Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga 

pengalaman siswa didemontrasikan 
7. Guru membuat kesimpulan 

20 Coorperative 
Integrated Reading 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara 
heterogen 

2. Guru memberikan wacana / kliping sesuai dengan topik 
pembelajaran 

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide 
pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana / kliping dan 
ditulis pada lembar kertas 

4. Mempresentasikan / membacakan hasil kelompok 
5. Guru membuat kesimpulan bersama 
6. Penutup  

21 Dua Tinggal Dua 
Tamu (two stay two 
stray) 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 
(empat) orang  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu 
kedua kelompok yang lain 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 
hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

23 Team Game 
Tournaments (TGT) 
 

1. Presentasi guru 
2. Pertandingan 
3. Penghitungan nilai kelompok 
4. Pemberian penghargaan 

25 Team Assisted 
Individualization (TAI) 

1. Belajar mandiri sesuai program 
2. Kerja kelompok 
3. Kuis 
4. Penghitungan nilai kelompok 
5. Pemberian penghargaan 

26 Group Investigation 
(GI) 
 

1. Identifikati topik 
2. Perencanaan tugas belajar 
3. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan  
4. Penyiapan laporan akhir 
5. Evaluasi 
6. Pemberian penghargaan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 



INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Guru :  .........................................................................................  
Satuan Pendidikan :  .........................................................................................  
Bidang studi / Kelas :  .........................................................................................  
 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

I PRAPEMBELAJARAN 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 5 4 3 2 1 

2 Melakukan kegiatan apersepsi 5 4 3 2 1 

 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A Penguasaan materi pelajaran 

3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 5 4 3 2 1 

4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 5 4 3 2 1 

5 
Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan 
karakteristik siswa 

5 4 3 2 1 

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 5 4 3 2 1 

 

B Pendekatan / strategi pembelajaran 

7 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
dan karakteristik siswa 

5 4 3 2 1 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 5 4 3 2 1 

9 Menguasai kelas 5 4 3 2 1 

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 5 4 3 2 1 

11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 5 4 3 2 1 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi yang direncanakan 5 4 3 2 1 

 

C Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran 

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien 5 4 3 2 1 

14 Menghasilkan pesan yang menarik 5 4 3 2 1 

15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 5 4 3 2 1 

 

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 5 4 3 2 1 

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 5 4 3 2 1 

18 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 5 4 3 2 1 

 

E Penilaian proses dan hasil belajar 

19 Memantau kemajuan belajar selama proses 5 4 3 2 1 

20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 5 4 3 2 1 

 

F Penggunaan bahasa 

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar 5 4 3 2 1 

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 5 4 3 2 1 

 

III PENUTUP 

23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 5 4 3 2 1 

24 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas 
sebagai bagian remidi / pengayaan 

5 4 3 2 1 

Skor total ....... 

 
 

Probolinggo, Juli 2019 
Observer, 
 
 
 
..................................... 
NIP .............................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

DATA PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 



DATA PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN GURU MODEL 

 

No 
Item Penilaian 

Total 
Tahapan Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pra Inti Penutup 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 104 8 87 9 

2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 111 9 93 9 

3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 115 10 95 10 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 102 8 88 6 

5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 110 9 91 10 

6 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 110 9 93 8 

7 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 106 8 89 9 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 114 10 96 8 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 91 8 77 6 

10 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 106 8 90 8 

11 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 107 10 90 7 

12 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 103 9 85 9 

13 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 108 9 89 10 

14 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 109 9 92 8 

15 4 3 5 5 3 5 3 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 1 96 7 84 5 

16 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 98 7 81 10 

17 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 101 9 84 8 

18 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 111 10 93 8 



No 
Item Penilaian 

Total 
Tahapan Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pra Inti Penutup 

19 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 109 10 91 8 

20 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 110 9 91 10 

21 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 9 96 10 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 8 80 8 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 114 10 96 8 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 10 100 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

FOTO KEGIATAN 



FOTO KEGIATAN 

PELATIHAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA MENGAJAR GURU 
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Abstract: This community service program focuses on training the application of cooperative learning models, 

assuming that the cooperative learning model is a learning model that is operationally easy to implement and has a 

variety of variations. The variation in question is good in terms of methods, techniques, and structure. Conventional 

learning with lectures gets a large portion in learning activities. Therefore, a comprehensive training program for 

teachers is needed, with the aim to improve the teaching performance of teachers. In order to solve problems as 

described in the section on partner problems, problem solving is training carried out with a classical and individual 

approach. The classical approach is carried out on the delivery of material (theoretical). The individual approach is 

carried out when the teacher prepares a lesson plan (RPP) as a reference for implementing learning activities by 

applying the cooperative learning model. Based on the results of the assessment of the implementation of learning 

of the teacher models included in the criteria very well. The ability of teachers to carry out learning is a component 

of teacher teaching performance. Teacher teaching performance includes the teacher’s ability to plan, implement, 

evaluate, and feedback programs in learning. 

 

Keywords: training, cooperative learning, teaching performance, teacher 

 
I. INTRODUCTION 

The learning activities undertaken by the teacher 

and students are the core activities of conducting education 

in schools. When wanting to assess the quality of 

education, the component of learning activities will be the 

main factor to be assessed. Learning activities are the main 

academic services in the services organized by the school. 

Teachers who carry out learning well will have an impact 

on increasing motivation and learning achievement gained 

by students. Students will feel they are learning in school, 

when the teacher uses variations in teaching, with a 

teaching style that can optimize student enthusiasm for 

learning. 

The ability of teachers to carry out learning is a 

component of teacher teaching performance. Teacher 

teaching performance includes the teacher’s ability to plan, 

implement, evaluate, and feedback programs in learning. 

Teaching performance of teachers is part of the 

pedagogical competencies that must be possessed by 

teachers. But in reality, the teaching performance of 

teachers is far from expectations. Teacher Competency 

Test Results (UKG) in 2018, the national average is only 

53.02 (Kompas, 2018). How to teach teachers is still not 

good enough, teachers teach in class feels boring (Yunus, 

2017). The teacher by varying the learning model carried 

out at each meeting in the class becomes crucial. So that 

the class becomes more alive. 

Such conditions also occur in Junior High School 

Insan Terpadu Probolinggo (SMP Insan Terpadu 

Probolinggo, East Java, Indonesia). Based on research 

findings Kusumaningrum, et al., (2017, 2018) it is known 

that there are still many SMP Insan Terpadu Probolinggo 

teachers who apply conventional learning with lectures 

getting a large portion in learning activities. Therefore, a 

comprehensive training program for teachers is needed, 

with the aim to improve the teaching performance of 

teachers. This community service program facilitates the 

learning problems experienced by SMP Insan Terpadu 

Probolinggo, as well as responding to the request of the 

Principal of SMP Insan Terpadu Probolinggo, so that the 

team organizes training activities that focus on improving 

the quality of teacher learning in SMP Insan Terpadu 

Probolinggo. 

This community service program will focus on 

training the application of cooperative learning models, 

assuming that the cooperative learning model is a learning 



model that is operationally easy to implement and has a 

variety of variations. The variation in question is good in 

terms of methods, techniques, and structure (Gunawan, 

2018). This allows teachers to vary their learning activities. 

The application of the cooperative learning model is an 

attempt by a teacher to adjust to the development of 

deductive-methodical science that continues to experience 

development from time to time. 

Referring to the description above, is a strong 

reason to carry out training activities in the application of 

cooperative learning models for teachers to improve 

teacher teaching performance. The cooperative learning 

model allows students to carry out classical educational 

philosophy, namely hone, compassion, and foster care. 

Students together learn about certain topics. The success of 

the group in completing learning is the main benchmark of 

learning. The teacher in this case acts as a facilitator. The 

thing that must be considered by the teacher in applying the 

cooperative learning model is the suitability of the 

material, media, and methods that will be applied later. The 

suitability of the three aspects will increase the 

effectiveness of the learning activities carried out by the 

teacher. 

 

II. METHOD 

The community service partner is SMP Insan 

Terpadu Probolinggo. This cooperative learning 

implementation training activity is designed to solve 

partner problems, i.e. there are still teachers who still apply 

conventional learning. The training is carried out with a 

classical and individual approach. The classical approach 

is carried out in the delivery of (theoretical) material about: 

(1) the basic concepts of cooperative learning models; (2) 

Jigsaw type cooperative learning model; (3) type Two Stay 

Two Stray (TSTS) cooperative learning model; (4) type of 

Team Game Tournaments (TGT) cooperative learning 

model; (5) Cooperative Integrated Reading (CIR) type of 

cooperative learning model; and (6) Think Pair and Share 

(TPS) cooperative learning models. The learning model 

emphasizes more on student-centered learning. 

The individual approach is carried out when the 

teacher prepares a lesson plan (RPP) as a reference for 

implementing learning activities by applying the 

cooperative learning model. Teachers are given the 

opportunity to consult with the speakers in preparing lesson 

plans and strengthening the steps (syntax) of applying one 

of the cooperative learning models that will be 

implemented when teaching (peer teaching). Teachers in 

the core learning activities teachers choose one model of 

cooperative learning that will be applied in learning 

activities. The cooperative learning model chosen is 

adjusted to the characteristics of the subjects, subject 

matter, and learning objectives to be achieved. 

The method used is varied lectures and practice. 

Lectures vary to convey concepts that are important for 

trainees to understand and master. Use of this method with 

the consideration that the lecture method combined with 

pictures, animations, and displays can provide relatively 

much material in a compact, fast, and easy way. Practice is 

used to give assignments to trainees to practice learning 

activities that apply one model of cooperative learning in 

their classrooms. The teacher when teaching by applying 

one model of cooperative learning, will be taken pictures 

and videos of learning activities. Resource persons and 

other teachers (peers) can provide advice on the 

implementation of the cooperative learning model that has 

been implemented by the teacher in his class (reflection 

stage). 

 

III. RESULTS 

Referring to the implementation phase of this 

activity, there is a model teacher who applies cooperative 

learning, namely Mr. Sudar. The video of the learning 

process conducted by the model teacher can be seen on the 

Youtube Channel: 

https://www.youtube.com/watch?v=kj3hkouyXok. Other 

teachers provide an assessment of the implementation of 

learning conducted by the model teacher. The following 

describes the results of the observer teacher assessment of 

the implementation of learning conducted by the model 

teacher. 

A. Results of Overall Assessment of Learning Aspects 

The results of the descriptive analysis of the 

assessment of the implementation of teacher learning 

models include aspects: pre-learning, core learning 

activities, and closing. There are 24 items to assess all three 

aspects. Overall descriptive results for all aspects are 

shown in Table 1. 

 
Table 1 

Description of Learning Implementation Assessment 

Statistics 

 

Learning 

Implementation 

Assessment 

Pre Learning Learning Core Closing 

N Valid 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 

Mean 106.92 8.88 89.63 8.42 

Std. Deviation 7.009 .947 5.617 1.412 

Minimum 91 7 77 5 

Maximum 120 10 100 10 

 
Based on Table 1 it can be explained that: (1) the 

overall assessment of learning implementation obtained a 

mean of 106.92 with a standard deviation of 7.009; (2) the 

pre-learning aspect obtained a mean of 8.88 with a standard 

deviation of 0.947; (3) aspects of core learning activities 

obtained a mean of 89.63 with a standard deviation of 

5.617; and (4) the closing aspect is obtained a mean of 8.42 

with a standard deviation of 1.412. 

To find out the overall level of learning 

implementation, namely: pre-learning, core learning 

activities, and closing it is necessary to calculate the length 

of the interval class for each aspect and describe the 



frequency distribution described below. Implementation of 

learning as a whole there are a number of instruments as 

many as 24 items with an assessment score of 1 - 5, so that 

the highest score of 24 x 5 = 120, the lowest score of 24 x 

1 = 24. Class interval consisting of five classifications 

using the formula: 

Interval class length = (highest value - lowest value) / 

many interval classes 

= (120-24) / 5 

= 19.2 

= 20 

 

Thus, the length of the interval class and the 

frequency distribution of assessments of learning 

implementation are determined as in Table 2. 

 
Table 2 

Distribution of Learning Assessment Frequency 

No Category Interval f 

1 Great 105 – 124 16 

2 Good 85 – 104 8 

3 Adequate 65 – 84 0 

4 Bad 45 – 64 0 

5 Very bad 24 – 44 0 

Total 24 

 
Based on Table 2 it can be explained that the 

implementation of learning obtained criteria: very good 

with a frequency of 16 teachers; good 8 teachers; and there 

were no observer teachers who rated the model teachers as 

good, not good, and not good. Based on Table 1, a mean of 

106.92 is obtained, which is located at intervals of 105 - 

124 in very good criteria. So, it can be concluded that the 

results of the assessment of the implementation of teacher 

learning models included in the criteria are very good. 

 

B. Results of the Pre-Learning Aspect Assessment 

The pre-learning aspect is assessed by 2 items and 

assessment scores 1 - 5, so that the highest item score is 2 

x 5 = 10 and the lowest score is 2 x 1 = 2. The class interval 

consists of five classifications using the formula: 

Interval class length = (highest value - lowest value) / 

many interval classes 

 

Based on the formula, it was found that the length 

of the interval class was 2. Thus, the length of the interval 

class and the frequency distribution of the learning 

implementation were determined as in Table 3. 

 
Table 3 

Frequency Distribution of Pre-Learning Aspects 

No. Category Interval f 

1 Great 10 – 11 7 

2 Good 8 – 9 15 

3 Adequate 6 – 7 2 

4 Bad 4 – 5 0 

5 Very bad 2 – 3 0 

Total 24 

 
Based on Table 3 it can be explained that the pre-

learning aspects obtained criteria: very good with a 

frequency of 7 teachers; good 15 teachers; good enough 2 

teachers; and there is no observer teacher who assesses that 

the model teacher is in the poor or not good category. 

Based on Table 1, a mean of 8.88 is obtained which is 

located at intervals of 8 - 9 in good criteria. So, it can be 

concluded that the pre-learning aspects of the model 

teacher are included in both criteria. 

 

C. Results of Assessment of Learning Core Aspects 

The core aspects of learning are assessed with 20 

items and assessment scores 1 - 5, so that the highest item 

score is 20 x 5 = 100 and the lowest score is 20 x 1 = 20. 

The class interval consists of five classifications using the 

formula: 

Interval class length = (highest value - lowest value) / 

many interval classes 

 

Based on the formula, it was found that the length 

of the interval class was 16. Thus, the length of the interval 

class and the frequency distribution of assessments of 

learning implementation were determined as in Table 4. 

 
Table 4 

Frequency Distribution of Core Aspects of Learning 

No. Category Interval f 

1 Great 84 – 100 21 

2 Good 68 – 83 3 

3 Adequate 52 – 67 0 

4 Bad 37 – 51 0 

5 Very bad 20 – 36 0 

Total 24 

 
Based on Table 4 it can be explained that the core 

aspects of learning are criteria: very good with a frequency 

of 21 teachers; good 3 teachers; and there were no observer 

teachers who rated the model teachers as good, not good, 

and not good. Based on Table 1, a mean of 89.63 is 

obtained, which is located at intervals of 84-100 in very 

good criteria. So, it can be concluded that the core aspects 

of teacher learning models are included in the criteria very 

well. 

 

D. Results of Assessment of Learning Closing Aspects 

The closing aspects of learning are assessed by 2 

items and assessment scores 1 - 5, so that the highest point 

score is 2 x 5 = 10 and the lowest score is 2 x 1 = 2. The 

class interval consists of five classifications using the 

formula: 

Interval class length = (highest value - lowest value) / 

many interval classes 

 

Based on the formula, it was found that the length 

of the interval class was 2. Thus, the length of the interval 

class and the frequency distribution of the assessment of 

learning implementation were determined as in Table 5. 

 
Table 5 

Distribution of Learning Concluding Aspects 

No. Category Interval f 

1 Great 10 – 11 7 

2 Good 8 – 9 13 

3 Adequate 6 – 7 3 

4 Bad 4 – 5 1 

5 Very bad 2 – 3 0 

Total 24 

 



Based on Table 5 it can be explained that the closing 

aspects obtained criteria: very good with a frequency of 7 

teachers; both 13 teachers; good enough 3 teachers; not 

good 1 teacher; and there were no observer teachers who 

rated the model teacher in the bad category. Based on Table 

1, a mean of 8.42 is obtained which is located at intervals 

of 8 - 9 in good criteria. So, it can be concluded that the 

closing aspects of the model teacher are included in both 

criteria. 

 

IV. DISCUSSION 

The results of this activity indicate that the 

implementation of teacher learning is included in the 

excellent category. In the implementation of teacher 

learning consists of pre-learning activities, core learning 

activities and closing. One competency that must be 

possessed by teachers is pedagogics competence. In this 

pedagogical competency, teachers are required to be able 

to manage learning. Through pedagogical competence the 

learning process will be easily accepted by students, 

because teachers have this competency. In addition, 

professional competencies must also be possessed by 

teachers, because with these competencies’ teachers must 

be able to master the material broadly and deeply. 

Pedagogical competence, the results of the analysis 

of the implementation of this learning can be seen from the 

closing activities of learning. Closing activities are in good 

criteria. This means the teacher is able to implement his 

professional competence. In addition, in implementing 

pedagogical competence, teachers can be seen in the core 

learning activities. In accordance with the results of the 

analysis above shows that the core activities are in very 

good criteria. This means that teachers in implementing 

learning are able to apply their pedagogical competencies. 

Based on the results of the study showed the overall 

implementation of the learning process is in very good 

criteria. In accordance with the opinion (Yao-Ping Peng & 

Chen, 2019) shows that student learning outcomes increase 

significantly through the quality of teaching, learning 

innovation, and optimization of available resources. This 

means that in the implementation of learning in Integrated 

Insan Middle School successfully in implementing 

cooperative learning. In addition, teachers can adapt 

cooperative learning by designing learning patterns, 

optimizing some of the resources that are in the classroom. 

Thus, students also get increased results, because with this 

cooperative learning students are easy to accept learning. 

That way, the basic abilities of teachers in implementing 

learning have increased. 

Teaching performance of teachers in implementing 

this learning gets maximum results. Therefore, students 

also understand the learning provided. According to 

(Salleh, et al., 2019) in the learning process students 

participate directly. By participating directly in this, 

students will understand learning. In accordance with the 

results of this study, teachers are able to improve their 

teaching performance. 

Today’s learning activities designed by teaching 

experts experience metamorphosis towards significant 

development. Along with the development of education 

and teaching itself (dedactic-methodical), various methods 

and models of learning continue to develop. These 

developments follow a continuum line that leads from 

teacher centered learning towards student centered 

learning (Gunawan, 2018). The cooperative learning 

model is a learning model that is based on social learning 

theory. Learning according to social learning theory occurs 

as a result of social interaction in formal (school) and 

informal (family) settings. 

When referring to the study, it is fitting for the 

teacher to strive to innovate his learning, so that he 

becomes a teacher who always follows the developments, 

especially the development of education and teaching. The 

teacher is the main actor in learning, it is fitting to apply 

innovative and varied learning that is able to improve 

teaching performance, which directly can also improve the 

learning achievements obtained by their students. The 

cooperative learning model allows for that. Cooperative 

learning has variety in its implementation, which allows 

teachers to conduct teaching experiments. 

This is supported by a variety of research results, 

such as research conducted by Ifa (2013) concluding that a 

jigsaw cooperative learning model can improve learning 

outcomes better than conventional learning models. 

Nurfaidah, et al., (2011) based on her research concluded 

that student learning outcomes improved through the 

application of cooperative learning models of student team 

achievement division (STAD) types. Karmila, et al., (2014) 

based on the results of their research concluded that the 

numbered head together (NHT) type of cooperative 

learning model with a contextual teaching and learning 

(CTL) approach can influence student learning outcomes. 

Pardirla (2013) based on the results of his research 

concluded that the application of the influence of 

cooperative learning teams-assisted-individualization type 

(TAI) affects the learning outcomes of students. 

 

V. CONCLUSION 

Based on the results of the assessment of the 

implementation of learning of the teacher models included 

in the criteria very well. The ability of teachers to carry out 

learning is a component of teacher teaching performance. 

Teacher teaching performance includes the teacher’s 

ability to plan, implement, evaluate, and feedback 

programs in learning. Teaching performance of teachers is 

part of the pedagogical competencies that must be 

possessed by teachers. 
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