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KATA PENGANTAR 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah 

dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan buku berjudul Mothiv (Modelling The Way, 

Think Pair share, Video). Ide penulisan buku ini berawal 

dari permasalahan yang muncul ketika banyak siswa 

mengalami kendala dalam proses pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia yang dianggap  kurang efektif. 

Pembelajaran dilakukan dengan  metode ceramah yang 

diselingi tanya jawab (misalnya selalu menyuruh siswa 

untuk mengerjakan  LKS), penggunaan pendekatan yang 

konvensional dengan mengandalkan buku teks saja 

sehingga kegiatan pembelajaran keterampilan menulis 

berlangsung dengan monoton dan membosankan.  

 

 Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang 

sudah dilakukan untuk melihat efektivitas pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia dengan kolaborasi model 

yang disebut dengan MOTHIV (Modelling The Way, 

Think Pair Share, Model Pembelajaran Video). Buku ini 
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juga menjelaskan proses langkah-langkah model 

pembelajaran tersebut dengan mengambil studi kasus di 

dua sekolah SMPN  di Kabupaten Bogor. 

Penulis menyadari banyak buku lain yang 

berbicara tentang model pembelajaran dan mungkin ada 

kesamaan ide. Tetapi di sini penulis memberikan 

kekhasan yaitu pembelajaran  khusus siswa SMP dan 

berikut contoh mata pelajarannya. Buku ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

perbaikan dan penyempurnaannya. Insya Allah. 

            

 

                                                    Bogor, September  2018 

  

               

 

                                                     Tim Penulis  
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Bagian Pertama 

PENTINGNYA PEMBELAJARAN BAHASA DAN 

SASTRA INDONESIA 

 

Bahasa memiliki bagian yang penting dalam 

perkembangan keterampilan kognitif dan afektif 

siswa dan merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam keberhasilan siswa untuk mempelajari semua 

mata pelajaran di sekolah. Mempelajari bahasa berarti 

dengan tidak langsung siswa melalui sebuah proses 

akan mengenal ligkungan sekitar dirinya sendiri. Saat 

ini semakin dirasakan pentingnya peranan bahasa 

dalam kehidupan manusia, maka dari itu bahasa harus 

diajarkan di sekolah. Hal ini dapat kita sadari karena 

sebagian besar waktu yang dimiliki siswa dalam 



 

 
  2 | P a g e  

 

aktivitas hidupnya sehari-hari digunakan untuk 

berkomunikasi. Oleh karena itu, sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang 

metodik dalam upaya membina dan mengembangkan 

keterampilan berbahasa.  

Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia terdapat sejumlah komponen keterampilan 

berbahasa, yaitu: keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan 

keterampilan menulis. Komponen-komponen tersebut 

sangat mempengaruhi keterampilan berbahasa siswa. 

Pembelajaran bahasa merupakan suatu proses 

pembelajaran berkomunikasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa untuk 

menyampaikan gagasannya secara lisan dan tertulis. 

Sebagai sarana dan alat komuni-kasi, bahasa 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Melalui berbahasa kita dapat mengetahui 

kecermatan, kelogisan, dan keteraturan jalan pikiran 

seseorang dan mengungkapkan segala ide atau 
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gagasan. Tujuan pengajaran bahasa adalah agar siswa 

terampil berbahasa. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu 

aspek penting dalam proses komunikasi. Kemajuan 

suatu bangsa dapat diukur dari maju tidaknya 

komunikasi tulis bangsa tersebut. Tulisan dapat 

dipergunakan oleh orang-orang untuk merekam, 

meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang 

lain. Maksud dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai 

oleh para penulis yang dapat menyusun pikirannya 

serta mengutarakan dengan jelas dan mudah 

dipahami. 

Kemampuan menulis seseorang dapat dilihat 

dari kemampuannya dalam menuangkan ide, gagasan, 

perasaan ke dalam bentuk tulisan. Keterampilan 

menulis perlu dimiliki oleh siapapun yang ingin 

berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang 

tidak langsung. 

Belajar bukanlah pengalaman yang datar 

melainkan penuh aktivitas, kreativitas guru dan siswa 

di dalamnya. Suasana kelas adalah penentu psikologis 
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utama yang mempengaruhi proses belajar mengajar di 

kelas. Suasana kelas yang menyenangkan, pemilihan 

media yang variatif, guru yang kreatif, dan inovatif 

tentunya akan sangat dinanti siswa dengan suka cita 

dan senyuman. Siswa akan menunggu guru 

mempersembahkan aksi terbaiknya di medan kelas 

Pemerintah telah mengupayakan agar siswa 

aktif, kreatif, dan efektif dalam setiap proses 

pembelajaran. Terbukti, dengan adanya perubahan 

kurikulum dalam setiap periode. Namun, pada 

kenyataannya fenomena proses pembelajaran saat ini 

berjalan tidak baik, cenderung menggunakan metode 

lama, yang hanya menekankan guru aktif di kelas. 

Proses pembelajaran yang efektif akan mampu 

menjalin kerjasama yang baik antara guru dan siswa, 

menuntut siswa lebih aktif, kreatif, dan produktif 

dengan menggunakan berba-gai media, metode, atau 

metode-metode pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran menulis pada saat ini belum 

mencapai hasil yang maksimal, sehingga kegiatan 

menulis hanya diberlakukan seperlunya saja. Hal ini 



 

 
  5 | P a g e  

 

membuat kurangnya kreativitas peserta didik untuk 

mengerahkan segala ke-mampuannya dalam 

keterampilan menulis. Kondisi ini tidak lepas dari 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

yang dinilai telah gagal dalam mem-bantu siswa 

terampil berpikir dan berbahasa sekaligus.  

Pencapaian hasil yang belum maksimal dalam 

pembelajaran keterampilan menulis terjadi pada siswa 

dari sekolah SMPN 2 Leuwisadeng dan SMP PUI 

Annuriyah DI Kabupaten Bogor,  keterampilan 

menulis siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

masih rendah. Setelah dilakukan studi dokumen, nilai 

rata-rata keteram-pilan menulis bahasa Indonesia 

memiliki nilai dibawah KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Nilai Hasil Belajar Keterampilan Berbahasa 

Siswa SMPN 2 Leuwisadeng dan SMP PUI 

Annuriyah 

 

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan 

rendahnya tingkat keteram-pilan menulis siswa dalam 

kegiatan menulis adalah proses pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia dilakukan secara kurang efektif, 

KKM Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/ 

Rata-rata Nilai 

Siswa

KKM Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/ 

Rata-rata 

Nilai Siswa

2013/2014 72 75% 65 70 70% 60

2012/2013 70 71% 67 70 71% 62

2011/2012 70 71% 68 65 71% 62

KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/

Rata-rata Nilai 

Siswa

KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/

Rata-rata 

Nilai Siswa

2013/2014 72 100% 75 70 90% 69

2012/2013 70 90% 71 70 85% 70

2011/2012 70 80% 70 65 85% 65

KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/

Rata-rata Nilai 

Siswa

KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Ketercapaian/

Rata-rata 

Nilai Siswa2013/2014 72 85% 70 70 100% 72

2012/2013 70 95% 70 70 90% 70

2011/2012 70 85% 70 65 80% 64

KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Rata-rata Nilai 

Siswa KKM

Keberhasilan  

terhadap 

KKM

Rata-rata 

Nilai Siswa

2013/2014 72 90% 71 70 90% 69

2012/2013 70 85% 70 70 85% 68

2011/2012 70 85% 70 65 90% 64

Tahun Pelajaran

Nilai Hasil Belajar Berbicara SMPN 2 

Leuwisadeng

Nilai Keterampilan Berbicara SMP PUI 

ANNURIYAH

Tahun Pelajaran

Nilai Hasil Belajar Menyimak SMPN 2 

Leuwisadeng

Nilai Keterampilan menyimak SMP PUI 

ANNURIYAH

Tahun Pelajaran

Nilai Hasil Belajar Membaca SMPN 2 

Leuwisadeng

Nilai Keterampilan Membaca  SMP PUI 

ANNUURIYAH

Tahun Pelajaran

Nilai Hasil Belajar Bahasa Indonesia di SMPN 

2 Leuwisadeng

Nilai Hasil Belajar Menulis SMP PUI 

ANNUURIYAH
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penerapan metode ceramah yang diselingi tanya 

jawab (misalnya selalu menyuruh siswa untuk 

mengerjakan  LKS), penggunaan pendekatan yang 

konvensional dan sedikit inovasi, tidak menggunakan 

media atau sumber pembelajaran yang tepat, hanya 

mengandalkan buku teks saja sehingga kegiatan 

pembelajaran keterampilan menulis berlangsung 

dengan monoton dan membosankan.  

Para peserta didik tidak diajak belajar 

berbahasa, tetapi cenderung  diajak  belajar tentang 

bahasa. Materi yang disajikan guru di dalam kelas 

bukan  bagaimana siswa  menulis, memahami cara 

menulis dan bagaimana menuang-kan isi dalam 

bentuk tulisan tersebut, melainkan diajak untuk 

mempelajari teori tentang menulis. Keterampilan 

menulis hanya sekedar melekat pada diri siswa  

sebagai suatu yang rasional dan kognitif belaka, 

belum secara emosional dan efektif. Rendahnya  

keterampilan  menulis dapat menjadi hambatan serius 

bagi siswa untuk menjadi  siswa yang cerdas,  kritis, 

kreatif, dan berbudaya.  
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Selain faktor dari guru, rendahnya motivasi 

belajar siswa juga turut memengaruhi proses 

pembelajaran. Siswa beranggapan bahwa materi 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpi-kir, 

menyelesaikan masalah, dan mengembangkan potensi 

otak. Akibatnya, proses pembelajaran adalah hanya 

mendengarkan, mencatat, dan menghafal se-suai 

dengan sumber belajar yang ditentukan. Selain itu 

sulitnya menumbuhkan sikap konsentrasi dan serius 

saat pembelajaran berlangsung pun turut meme-

ngaruhi dalam pembelajaran, siswa yang tidak 

konsentrasi sangat jelas akan menemukan kesulitan 

dalam memahami informasi yang termuat dalam suatu 

teks bacaan yang pada akhirnya keterampilan menulis 

siswa selalu rendah. 

Jika kondisi pembelajaran semacam itu 

dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin 

keterampilan menulis di kalangan siswa akan terus 

menerus mengalami kesulitan dalam memahami 

bagaimana cara menulis dan menuang-kan gagasan ke 
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dalam bentuk tulisan dengan baik. sehingga akan 

berpengaruh pada keterampilan berbahasa yang 

lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian pendidik 

untuk mencari jalan keluar terbaik, terutama guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Maka diperlukan 

pemilihan metode dan teknik pembelajaran yang tepat 

untuk mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya 

pemilihan metode dan teknik pembelajaran sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Tingkat 

keberhasilan pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia dapat ditentukan dari ketepatan pemilihan 

metode dan teknik pembelajaran sehingga proses 

pembe-lajaran menjadi efektif. Suasana pembelajaran 

pun harus berlangsung dengan aktif, efektif, dan 

menyenangkan yaitu dengan didukung oleh sikap 

siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan 

adalah dengan memadukan metode Modeling The  

Way, metode Think Pair Share dan media 

pembelajaran berupa Video. Perpaduan metode 

Modelling The Way dan Think Pair Share  
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mengutamakan peran aktip siswa dalam pembelajaran 

yang efektif untuk menarik minat siswa sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan keteram-pilan 

menulis yang bisa memberikan banyak kesempatan 

pada siswa untuk mengemukakan pesan yang terdapat 

dalam teks bacaan.  

Metode Modeling the way merupakan salah satu 

bagian dari metode kontekstual untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif 

dan guru membentuk suatu tim dalam kegiatan 

pembelajaran. maka dari itu, metode Modeling the 

way dapat dijalankan tanpa harus mengubah kuriku-

lum dan tatanan yang ada. Metode Think Pair Share 

menekankan pada pola pembelajaran kerjasama 

dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tema-tema 

yang diberikan. Melalui kegiatan ini siswa 

mempunyai banyak kesempatan untuk bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas. Setiap siswa mempunyai 

tang-gung jawab dan membutuhkan satu sama lain 

untuk berbicara dan mengung-kapkan pendapatnya 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 
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Kegiatan yang dilakukan bersama-sama diharapkan 

akan meningkatkan keterampilan dalam berbicara dan 

keterampilan menulis. 

Keberadaan media video sangat tidak 

disangsikan lagi di dalam kelas. Dengan video siswa 

dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa 

disaksikan secara langsung, berbahaya, maupun 

peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke 

dalam kelas. Siswa pun dapat memutar kembali vi-

deo tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. 

Pembelajaran dengan media video menumbuhkan 

minat serta memotivasi siswa untuk selalu 

memperhatikan pelajaran 

Adanya fenomena tersebut muncul dorongan 

untuk memperbaiki pembe-lajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan 

menggu-nakan metode dan metode pembelajaran 

yang dapat menstimulus siswa untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan keterampilan berbahasa siswa 

di SMP Negeri 2 Leuwisadeng dan  SMP PUI 

Annuriyah. Berdasarkan ilustrasi dari latar belakang 
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masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi mengenai masalah dalam penelitian, 

yang terdiri sebagai berikut ; 

1. Kemampuan menulis teks berita siswa di 

kecamatan Leuwisadeng masih rendah. 

2. Minat siswa dalam menulis teks berita masih 

kurang. 

3. Siswa kesulitan dalam menuangkan ide, gagasan, 

dan pengalamanya menjadi tulisan yang menarik. 

4. Kurangnya teknik pembelajaran menulis, 

khususnya teknik yang dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan kemampuan menulis teks 

berita. 

5. Proses belajar mengajar lebih terpusat pada guru 

6. Masih banyaknya guru yang menggunakan metode 

mengajar yang tidak efektif dan variatif 

7. Sebagian besar peserta didik lebih tertarik dengan 

adanya media berbasis video dan audio, sedangkan 

guru hanya menampilkan power point atau hanya 

gambar di papan tulis saja, tanpa adanya interaksi 
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antara guru dengan peserta didik maupun antar 

peserta didik 

8. Rendahnya pemahaman guru terhadap 

kareakteristik peserta didik 

9. Masih banyak pendidik yang belum mampu 

mengelola kelas 

10. Peserta didik membutuhkan model dan media 

pembelajaran yang menarik dan interaktif serta 

menfasilitasi siswa untuk menuangkan gagasannya 

melalui tulisan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

permasalahan-permasalahan dapat dirumuskan 

menjadi “Bagaimanakah Pengembangan Model 

“MOTHIV” agar dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia?” 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kontribusi berupa peningkatan wawasan dan khasanah 

keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

pendidikan Bahasa Indonesia dalam proses 

pembelajaran. Kegunaan temuan penelitian ini 

diharapkan dapat menentukan bagaimana membentuk 



 

 
  14 | P a g e  

 

warga-negara yang memiliki sumberdaya unggul 

yang didasarkan pada potensi bang-sa guna 

meningkatkan martabat bangsa. Dari kedua pokok 

pemikiran kegunaan penelitian tersebut, dapat 

dijelaskan lebih rinci dalam bidang pendidikan yang 

berorientasikan bahwa penelitian ini bermanfaat, baik 

bagi siswa, guru, seko-lah, dan peneliti. 

Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk guru dapat memperbaiki cara 

pembelajaran sehingga menum-buhkan kinerja 

guru agar lebih professional serta dapat 

mengembangkan metode dan strategi 

pembelajaran serta adanya alternatif model yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

2. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa siswa, mening-katkan keberanian 

siswa untuk melakakukan kegiatan berbahasa, 

dan melatih kemampuan berbahasa siswa, 

sehingga antusiasme dalam proses belajar akan 

dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam 
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diri individu maupun kelompok, serta dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

3. Bagi sekolah atau lembaga, dapat mengetahui 

sejauh mana kemam-puan siswa dalam membaca 

berita dan memilih model pembelajaran yang 

tepat untuk memaksimalkan keterampilan 

membaca berita siswa. 

4. Bagi peneliti, Hasil penilitian ini menawarkan 

salah satu alternatif  model pembelajaran untuk 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, memberikan solusi tentang kesulitan 

model pembelajaran sesuai dengan kurikulum 

yang ada, dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berva-riatif dan inovatif. 
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Bagian Kedua 

APA  YANG DIMAKSUD DENGAN 

MOTHIV ?  

1. Pengertian Model Pembelajaran 
 Secara umum model dimaknakan sebagai suatu 

konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu 

hal yang nyata dan sebuah bentuk yang lebih kom-

frehensip (Meyjer) dalam (Reigeluth). 1  Pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang ,elibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai positif denganmemanfaatkan berbagai 

sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan 

dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru 

sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam proses 

                                                             
1Charles, M. Reigeluth, Instructional Design Theoris And Models: A 
New Paradigm of Instructional Theory, Volume II: 2000) p.2 
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kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses 

pembelajaran (learning Process).2 

Gagne dalam (Hartini) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah sepe-rangkat peristiwa eksternal 

yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang 

sifatnya internal, sehingga dapat dijelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar siswa yang berisi serang-kaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar siswa yang lebih bersifat internal.3 Lebih lanjut 

Gagne dalam (Evaline) mendefinisikan bahwa 

pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, 

situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk 

mengaktifkannya, mendukung proses internal yang 

                                                             
2Rudi susilana dkk, media pembelajaran. Hakikat pengembangan, 

pemanfaatan dan penilaian.(C.V. Wacana Prima. 
2009)p.1 

3Hartini, Sa. Turnamen sebagai alternative model peningkatan 
kualitas pembelajaran biologi SMU. (Jurnal pendidikan dan 
kebudayaan, No.44.p 12 
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terdapat dalam setiap peristiwa belajar.4 Sehingga dapat 

diartikan Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna 

sebaiknya diorganisasikan dalam urutan persitiwa 

pembelajaran (meto-de atau perlakuan).  Selain itu, 

dalam usaha mengatur kondisi eksternal diper-lukan 

berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca 

indra, yang dikenal dengan nama media dan sumber 

belajar, ditambah peristiwa eksternal harus dipilih 

sedemikian rupa agar dapat menunjang proses 

pembelajaran yang bersifat positif. 

Menurut Trianto pembelajaran hakikatnya adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. 5  Jadi da-pat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang 

guru dan peserta didik dengan penyediaan sumber 

belajar dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

                                                             
4 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), P. 287. 
5Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. (Jakarta: 
PT. Kencana prenada Media Group, 2009) p.17 
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Dalam istilah pembelajaran, bukan berarti memperbesar 

peranan siswa dan memperkecil peranan guru, 

melainkan guru harus tetap berpe-ran secara optimal 

demikian juga halnya dengan siswa. Salah satu contoh 

pem-belajaran seorang guru yang hakikatnya adalah 

usaha sadar dari dalam dirinya untuk membelajarkan 

siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan.  

Joyce dalam Trianto menyatakan “model 

pembelajaran ialah suatu perencanaan yang digunakan 

sebagai pedoman untuk pembelajaran di kelas”.6 Model 

pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang 

digunakan sebagai pedo-man dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas maupun tutorial, dengan demi-

kian model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

                                                             
6Trianto. Op.cit.,p. 24 
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pembelajaran yang tersusun secara rapih dan sistematis. 

Mo-del pembelajaran mempunya ciri khusus, yaitu 

rasional teoritis dan logis, landasan pemikiran tentang 

apa dan bagaimana siswa belajar, tingkah laku mengajar 

yang baik, lingkungan belajar yang tertata dengan baik 

dan teratur. Berdasarkan bebe-rapa pendapat tersebut, 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan 

suatu pola atau tahapan yang dilakukan guru dan siswa 

untuk menghasilkan perubahan pada diri siswa sebagai 

akibat dari suatu proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Hakikat Modelling The Way 

a. Pengertian Modelling The Way 
Modeling The Way adalah bagian dari metode 

pembelajaran aktif yang lebih menenkankan siswa untuk 

memperagakan atau mensimulasikan sebuah materi agar 

siswa mampu memahami materi tersebut. 7  Metode 

Modeling The Way adalah metode pengajaran dengan 

cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun 

melalui penggunaan media pengajaran yang relevan 

                                                             
7 Agus Supriyono. Cooperative Lerarning Teori dan Aplikasi 

PAIKEM. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) p. 115 
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dengan pokok bahasan atau materi yang sedang 

disajikan.8  

Modeling The way adalah Teknik ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik kesempatan untuk 

berlatih. Melalui demontrasi, keterampilan khusus yang 

diajarkan di kelas.9 Metode Modeling The Way sebagai 

metode pengajaran adalah suatu metode pengajaran yang 

dilaksanakan dengan cara guru memberikan skenario 

suatu sub bahasan untuk didemonstrasikan siswa di 

depan kelas, sehing-ga menghasilkan ketangkasan 

dengan keterampilan atau skill dan profesiona-lisme.10 

Metode Modeling The Way merupakan salah satu 

metode mengajar yang dikembangkan oleh Mel 

Silberman, seorang yang memang berkompeten dibidang 

psikologi pendidikan. Metode ini merupakan 

sekumpulan dari 101 strategi penga-jaran. Sebuah 

metode yang menitik beratkan pada kemampuan seorang 

                                                             
8 Syah, Muhibbin.  pendidikan dan latihan profesi guru(plpg). 

(Bandung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Sunan Gunung 

Djati. 2009) p. 13 
9  Kuntadi, Iwa. Resensi Buku Active Learning. (Jakarta: Pustaka 

Jaya, 2005) p.24 
10  https://binham.wordpress.com/2012/10/11/metode-modelling-the-

way/ 
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siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya karena siswa dituntut untuk bermain peran sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

Modeling The Way merupakan metamorfosa dari 

metode sosiodrama, yakni sebuah metode dengan cara 

mendramatisasikan suatu tindakan atau tingkah laku 

dalam hubungan sosial. Dengan kata lain guru 

memberikan kesempatan ke-pada siswa untuk 

melakukan kegiatan atau peran tertentu sebagaimana 

yang ada dalam kehidupan masyarakat (sosial). 

Hendaknya siswa diberi kesempatan untuk berinisiatif 

serta diberi bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil.11 

Setiap teori yang dikemukakan di atas tentang 

Modelling The Way pada dasarnya lebih menuntut siswa 

untuk berlatih, memperagakan atau melakukan suatu 

kegiatan yang berkaitan dengan materi yang 

disampaikan oleh guru. Kegiatan tersebut diperagakan 

agar siswa lebih memahami materi yang di-sampaikan 

sekaligus mendapatkan pengalaman tentang cara untuk 

                                                             
11 Supriyono. Op.cit., p. 42 
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melakukan kegiatan yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

b. Langkah-langkah Metode Modeling The Way 
Langkah-langkah metode Modeling The Way 

adalah:12 

1. Setelah pembelajaran satu topik tertentu, carilah 

topik-topik yang menuntut siswa untuk mencoba atau 

mempraktikkan ketrampilan yang baru diterangkan. 

2. Bagilah siswa ke dalam beberapa kelompok kecil 

sesuai dengan jumlah mereka. Kelompok-kelompok 

ini akan mendemonstrasikan suatu keterampilan 

tertentu sesuai dengan skenario yang dibuat. 

3. Berikan kepada siswa waktu 10-15 menit untuk 

menciptakan skenario kerja. 

4. Beri waktu 5-7 menit untuk berlatih. 

5. Secara bergiliran tiap kelompok diminta 

mendemonstrasikan kerja masing- masing. Setelah 

selesai, beri kesempatan kepada kelompok lain untuk 

memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan. 

                                                             
12 Supriyono.op.cit. p. 37 
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6. Guru memberi penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi. 

7. Jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya 

seperti metode. 

C. Keunggulan dan Kelemahan Metode Modeling The Way  
Metode ini mempunyai keunggulan sebagai 

berikut:13 

1. Mendidik siswa mampu menyelesaikan sendiri 

problema sosial yang ia jumpai. 

2. Memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa. 

3. Mendidik siswa berbahasa yang baik dan dapat 

menyalurkan pikiran serta perasaannya dengan jelas 

dan tepat. 

4. Mau menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

5. Memupuk perkembangan kreativitas anak. 

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemecahan problem yang disampaikan oleh siswa 

belum tentu cocok dengan keadaan yang ada di 

masyarakat. 

                                                             
13 Ibid p.42 
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2. Karena waktu yang terbatas, maka kesempatan 

berperan secara wajar kurang terpenuhi. 

3. Rasa malu dan tekut akan mengakibatkan ketidak 

wajaran dalam memainkan peran, sehingga 

hasilnyapun kurang memenuhi harapan  

Dari beberapa teori di atas dapat disintesiskan 

bahwa Modeling The Way merupakan metode 

pembelajaran aktif yang menuntut siswa untuk 

memahami sebuah materi pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu serta menjadikan pengalaman 

bagi siswa dalam melakukan suatu kegiatan.  

3. Hakikat Think Pair Share 

a. Pengertian Think Pair Share  
Teknik belajar mengajar berpikir, berpasangan, 

berbagi dikembangkan oleh Frank Lyman (Think Pair 

Share) dan Spencer Kagan (Think Pair Square) se-bagai 

struktur kegiatan pemebelajaran Cooperative Learning. 

Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja 

sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keungguan 

lain dari teknik ini adalah optimalisasi prestasi siswa. 

Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu 
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siswa yang maju dan membagikan hasil-nya untuk 

seluruh kelas, teknik berpikir, berpasangan, dan berbagi 

ini memberi kesempatan sedikitnya delapan kali lebih 

banyak kepada setiap siswa untuk dike-nali dan 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. 

Teknik ini bisa digu-nakan dalam semua mata pelajaran 

dan untuk semua tingkatan usia anak didik.14  

Menurut Trianto strategi pembelajaran Think 

Pair Share berkembang dari penelitian belajar kooperatif 

dan waktu tunggu.15 Berpikir, berpasangan dan berbagi 

dirancang untuk memberikan kesempatan terstruktur 

untuk merenungkan sasaran sebelum menyuarakan 

pikiran peserta. Tujuannya untuk peserta individu adalah 

untuk memperbaiki dan memperjelas sudut pandang 

pribadi, siapkan ala-san untuk mendukung mereka, dan 

                                                             
14 Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative 

Learning di Ruang-Ruang Kelas (Jakarta, PT Grasindo, 2004), p. 57 
15 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik, Konsep Landasan Teoritis-Praktis dan 

Implementasinya, (Prestasi Pustaka, 2007), p. 126 
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berlatih mental bagaimana berkomunikasi kepada orang 

lain.16 

Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi adalah 

salah satu kegiatan berman-faat yang paling penting 

dapat digunakan dalam kelas untuk menggabungkan 

individu, kelompok kecil, dan seluruh kelompok diskusi. 

Kegiatan ini membe-rikan kesempatan bagi semua siswa 

untuk menanggapi baik pertanyaan atau tugas yang 

diberikan oleh guru. Pertanyaan atau tugas dapat 

berhubungan dengan suatu bagian tertentu atau mungkin 

berhubungan dengan lebih luas, topik tematik. Sete-lah 

menanggapi secara pribadi dan diam-diam, siswa 

kemudian berbagi tanggapan mereka dengan 

berpasangan. Siswa dapat membangun dirinya atau 

respon pasa-ngannya jika siswa tidak memiliki jawaban 

atau apa yang dianggap respon yang memadai. Proses 

berpikir berpasangan berbagi tanya jawab yang 

berpotensi melibatkan semua siswa secara aktif terlibat 

dengan pertanyaan. Ini berarti bahwa proses yang terlibat 

                                                             
16Edie L Holcomb, Asking The Right Questions: Techniques For 

Collaboration And School Change, (United States, Corwin Press, 

2001), p. 25 
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siswa dengan pertanyaan dan membuat siswa menjadi 

lebih aktif dalam memberikan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan..17 

b. Langkah-langkah Think Pair Share  
Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi memiliki 

sejumlah manfaat tamba-han bagi siswa yaitu 1) siswa 

memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban 

mereka sendiri sebelum pertanyaan dijawab pada tingkat 

kelas; 2) siswa dapat melatih respon mental secara lisan 

dengan siswa lainnya sebelum diminta untuk berbagi 

secara terbuka; 3) siswa memiliki kesempatan untuk 

berbagi pemi-kiran mereka siswa lainnya, sehingga 

meningkatkan rasa keterlibatan.18 

Strategi Think Pair Share yang dikembangkan 

oleh Spencer Kagan ter-diri dari tiga tahap yaitu:  

Tahap 1: Thingking (Berpikir). Guru mengajukan 

pertanyaan atau isu yang berhubungan 

                                                             
17 Richard P. Wasowski, Cliffs Notes on Nicholas Sparks' The 

Notebook Teacher's Guide. (United States of America Wllev 

Publishing. Inc 111 River Street Hoboken. NJ 07030-5774.2009), 

p. 33 
18 Darrin Kruse, Thinking Strategic for the Inquiry Classroom, 

(Carlton South Australia, Curriculum Corporation, 2009), p. 32 
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dengan palajaran, kemudian siswa diminta 

untuk memi-kirkan pertanyaan atau isu 

tersebut secara mandiri beberapa saat. 

Tahap 2:  Pairing (Berpasangan). Guru meminta siswa 

berpasangan dengan sis-wa lain untuk dapat 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya 

pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini 

diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah 

diajukan suatu pertanya atau berbagi ide jika 

suatu persoalan khusus telah diidentifikasi. 

Biasanya guru memberi waktu 4 sampai 5 

menit untuk berpasangan. 

Tahap 3:  Sharing (Berbagi). Pada tahap akhir ini, guru 

meminta pasangan siswa untuk membentuk 

kelompok yang lebih besar untuk berbagi 

tentang apa yang telah mereka pelajari dan 

seterusnya sampai seluruh kelas. 

Langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan: 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan 

memberikan tugas kepada semua kelompok. 
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b. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas 

tersebut sendiri. 

c. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam 

kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. 

d. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

berempat. Siswa mempu-nyai kesempatan untuk 

membagikan hasil kerjanya kepada kelompok 

berem-pat. 

Dua hal yang sangat penting selama 

"Pikirkan" fase kegiatan ini:19 

a. Siswa harus diberikan cukup waktu untuk berpikir 

dan kemudian merekam pikiran mereka di atas 

kertas (dalam buku catatan, pada sebuah kartu 

indeks, pada tulisan tangan, dan segera). 

b. Siswa harus benar-benar berpartisipasi dan tidak 

hanya menunggu bagian dari kegiatan ini. Kadang-

kadang siswa harus berjalan di sekitar ruangan, 

meme-riksa kerja individu. Siswa tidak diizinkan 

untuk berpasangan sampai siswa tersebut memiliki 

tanggapan masing-masing. Siswa juga dapat 

                                                             
19 Ibid, p. 33  
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mengum-pulkan tanggapan masing-masing setelah 

mereka berpasangan dan berbagi. Hal yang paling 

penting adalah menjaga siswa jujur dan pada tugas. 

Pasangan Siswa dapat dipasangkan dalam berbagai 

cara (dan harus dipasangkan berbe-da setiap kali):  

a) Mintalah siswa memilih pasangan setelah mereka 

telah menyelesaikan respon individu mereka.  

b) Siswa berpasangan saat mereka menyelesaikan 

tanggapan mereka (yang pertama dilakukan 

dengan kedua, ketiga dengan keempat: Kelima 

dengan keenam, dan sebagainya)  

c) Pasangan berlawanan: anak tenang dengan gadis 

blak-blakan, yang perta-ma dibaris dengan yang 

terakhir. Berjalan di sekitar ruangan selama 

"Pair" waktu. Melalui cara seperti ini kehadiran 

seorang guru sangat membantu menjaga siswa 

dalam melaksanakan tugasnya dan guru dapat 

mencatat tanggapan yang disampaikan siswa. 

Selama diskusi, setiap siswa harus mendapatkan 

kesempatan untuk berbicara. Namun, jangan 

biarkan setiap individu untuk memonopoli 
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pembicaraan. Bagian ini mungkin kontras ke-tika 

siswa membandingkan tanggapan mereka, atau 

mungkin pendapat dapat berubah, berdasarkan 

pembicaraan yang disampaikan siswa. Guru 

harus melakukan "Share" dari (Berpikir, 

Berpasangan, dan Berbagi) seca-ra konsisten 

dengan cara melakukan diskusi seluruh kelas. 

 

C. Keunggulan dan Kelemahan Think Pair Share 
Ada enam Keunggulan dari model pembelajaran 

Think Pair Share di antaranya adalah:20 

a) Siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, 

memahami suatu materi secara berkelompok dan 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya, 

membuat kesimpulan (diskusi) serta 

mempresentasikan di depan kelas seba-gai salah satu 

langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

                                                             
20Andrias Widodo, Devi Erna Chintia, dan Yenrianingtyas. Makalah 

Metode Pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair and Share) 

http://dephychintia.wordpress.com/2012/12/29 /pembelajaran-

think-pair-share/ di akses tanggal 24 Juli 2014 .p. 4 

http://dephychintia.wordpress.com/2012/12/29/pembelajaran-think-pair-share/
http://dephychintia.wordpress.com/2012/12/29/pembelajaran-think-pair-share/
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b) Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi 

yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh 

guru, serta memperoleh kesempatan untuk 

memikirkan materi yang diajarkan. 

c) Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena 

bertukar pendapat dan pe-mikiran dengan temannya 

untuk mendapatkan kesepakatan dalam meme-

cahkan masalah. 

d) Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan oleh 

guru pada setiap perte-muan selain untuk melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga 

dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir 

pada setiap pertemuan. Bagi siswa yang sekali tidak 

hadir maka siswa tersebut tidak mengerjakan tugas 

dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka. 

e) Hasil belajar lebih mendalam. Dengan pembelajaran 

TPS perkembangan hasil belajar siswa dapat 

diidentifikasi secara bertahap. Sehingga pada akhir 
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pem-belajaran hasil yang diperoleh siswa dapat 

lebih optimal. 

f) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan 

toleransi. Sistem kerjasama yang diterapkan dalam 

model pembelajaran TPS menuntut siswa untuk 

dapat bekerjasama dalam tim, sehingga siswa 

dituntut untuk dapat belajar berem-pati, dan 

mengakui secara sportif jika pendapatnya tidak 

diterima. 

Dalam metode Think-Pair-Share ini akan 

dibentuk kelompok-kelompok berpasangan 

(beranggotakan 2 siswa). Dari pembentukan kelompok 

berpasangan tersebut Anita Lie memaparkan beberapa 

kelebihan yaitu Meningkatkan partisipasi siswa, Cocok 

untuk tugas sederhana, Lebih banyak kesempatan untuk 

kontribusi masing-masing anggota kelompok,  Interaksi 

lebih mudah, Lebih mudah dan cepat membentuknya. 

Sedangkan kekuranganya yaitu Banyak 

kelompok yang melaporkan dan perlu dimonitor, Lebih 
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sedikit ide yang muncul, dan Jika ada perselisihan, tidak 

ada penengah.21 

Selain beberapa kelebihan di atas, metode Think 

Pair Share juga memiliki kelemahan antara lain:22 

a) Jika jumlah kelas sangat besar, maka guru akan 

mengalami kesulitan dalam membimbing siswa 

yang membutuhkan perhatian lebih. 

b) Pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan 

akan berbeda sehingga akan dibutuhkan waktu 

tambahan untuk pelurusan konsep oleh guru dengan 

menunjukkan jawaban yang benar. 

c) Lebih banyak waktu yang diperlukan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi karena jumlah 

pasangan yang sangat besar. 

Dari beberapa teori di atas, dapat disintesiskan 

bahwa Think Pair Share merupakan model pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk berpikir tentang ma-teri yang 

dapat ditangkap, mencoba berpasangan dengan 

                                                             
21 . Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative 

Learning di Ruang-Ruang Kelas (Jakarta, PT Grasindo, 2004), p. 

48 
22Isjoni. Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok. 

(Bandung: Alfabeta, 2010) p. 23  
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temannya kemudian membagikan materi yang 

didapatnya kepada teman yang lainnya. 

4. Media Pembelajaran Video 
Kata media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa 

arab, medoe yang artinya perantara antara pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. 23  Menurut 

Hamidjojo dan Latuheru, media sebagai bentuk 

perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau 

pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai pada penerima yang  dituju24. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Romiszowski 

bahwa media adalah pembawa pesan yang berasal dari 

suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau 

benda) kepada penerima pesan25. 

                                                             
23  Azhar Arsyad., Media Pembelajaran. (Bandung: Rajawali 

Pers,2011).h.3 
24 Ibid h. 4  
25 Basuki   Wibawa   dan   Farida   Mukti.  Media   Pengajaran.   

(Jakarta: Depdikbud, 1991) h. 8 
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Berdasarkan beberapa pengertian media di atas, 

dapat dirumuskan  bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menya-

lurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Media pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam 

proses belajar dan pembelajaran adalah suatu kenyataan 

yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran 

sukar untuk dimengerti dan dipahami oleh siswa, 

terutama pembelajaran yang rumit dan kompleks. Setiap 

materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang 

bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang 

tidak memerlukan media pembelajaran, tetapi di lain sisi 

ada bahan pembelajaran yang memerlukan media 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang mempunyai 

tingkat kesukaran tinggi tentu sukar dipahami oleh 

siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai materi 

pembelajaran yang disampaikan. 
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Terdapat banyaknya media pembelajaran, mulai 

dari yang sangat sederhana hingga ke kompleks, mulai 

dari yang hanya menggunakan indera mata hingga 

perpaduan lebih dari satu indera, dari yang harganya 

murah dan tidak memerlukan listrik hingga yang mahal 

dan sangat tergantung pada perangkat keras. Seiring 

berkembangnya teknologi, muncullah berbagai macam 

bahan ajar baru yang se-makin canggih, mulai dari 

berkembangnya bentuk bahan ajar cetak, lalu meram-bah 

ke bahan ajar audio, hingga bahan ajar audio-video. Ini 

semua menunjukkan bahwa bentuk bahan ajar selalu 

mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan.   

Menurut Webster, teknologi merupakan suatu 

perluasan konsep media, dimana teknologi bukan 

sekedar benda, alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersim-

pul pula sikap, perbuatan, organisasi, dan manajemen 

yang berhubungan dengan penerapan ilmu26. Teknologi 

yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar 

adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip 

                                                             
26 Azhar Arsyad., Media Pembelajaran. (Bandung: Rajawali 

Pers,2011).h.5 



 

 
  39 | P a g e  

 

mekanis. Kemudian lahir teknologi audio-visual yang 

menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis 

untuk tujuan pembelajaran. 

Pengajaran dengan menggunakan audio-visual 

bercirikan adanya pemakai-an perangkat keras selama 

proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape 

recorder, dan proyektor visual lebar. Jadi, pengajaran 

melalui audio-visual adalah produksi dan penggunaan 

materi yang penyerapannya melalui pandangan dan 

pendengaran. Teknologi  audio visual yang sering  

digunakan dalam pembelajaran adalah film, slide, dan 

video. 

a. Pengertian Video 
Video merupakan rekaman gambar hidup atau 

program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat 

televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan 

gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video 

sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum 

yang artinya melihat (mempunyai daya peng-lihatan) 

atau dapat melihat. Media video merupakan salah satu 

jenis media audio visual. Media audio visual adalah 
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media yang mengandalkan indera pendengaran dan 

indera penglihatan. Media audio visual merupakan salah 

satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menyimak. Media ini dapat menambah mi-nat siswa 

dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus 

melihat gambar. Azhar Arsyad menyatakan bahwa video 

merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame 

demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara 

mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup27.  

Menurut Cheppy Riyana  media video 

pembelajaran adalah media yang menyaji-kan  audio  

dan  visual  yang  berisi  pesan-pesan  pembelajaran  

baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap 

suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan 

pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan  pesan-pesan/materi  

pelajaran. Dikatakan  tampak  dengar  kerena unsur 

                                                             
27 Ibid h.49 
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dengar (audio) dan unsur visual/video  (tampak) dapat 

disajikan  serentak.28 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

video merupakan salah satu jenis media audio-visual 

yang dapat menggambarkan suatu objek yang ber-gerak 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang 

sesuai. Kemam-puan video melukiskan gambar hidup 

dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat 

menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

b. Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 
Ronal Anderson mengemukakan tentang 

beberapa tujuan dari pembela-jaran menggunakan media 

video yaitu mencakup tujuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Ketiga tujuan ini dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Tujuan Kognitif 

1) Dapat mengembangkan kemampuan kognitif 

dalam kemampuan mengenal kembali dan 

                                                             
28 Cheppy Riyana. Pedoman Pengembangan Media Video. (P3AI 

UPI:Jakarta,2007) p. 24 
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kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak 

dan sensasi. 

2) Dapat mempertunjukkan serangkaian gambar 

diam tanpa suara sebagai-mana media foto dan 

film bingkai meskipun kurang ekonomis. 

3) Video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh 

cara bersikap atau ber-buat dalam suatu 

penampilan, khususnya menyangkut interaksi 

manusiawi. 

b.   Tujuan Afektif 

Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat 

menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi 

sikap dan emosi. 

c.   Tujuan Psikomotorik 

1) Video merupakan media yang tepat untuk 

memperlihatkan contoh kete-rampilan yang 

menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelas baik 

dengan cara memperlambat ataupun mempercepat 

gerakan yang ditampilkan. 

2) Melalui video siswa langsung mendapat umpan 

balik secara visual terha-dap kemampuan mereka 
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sehingga mampu mencoba keterampilan mengenai 

gerakan tadi.29 

Melihat beberapa tujuan yang dipaparkan di 

atas, sangatlah jelas peran video dalam pembelajaran. 

Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir semua topik, 

model-model pembelajaran, dan setiap ranah: kognitif, 

afektif, dan psiko-motorik. Pada ranah kognitif, siswa 

dapat mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian 

sejarah masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa 

terkini, karena unsur warna, suara dan gerak di sini 

mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Se-lain itu 

dengan melihat video, setelah atau sebelum membaca, 

dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi 

ajar. Pada ranah afektif, video dapat memper-kuat siswa 

dalam merasakan unsur emosi dan penyikapan dari 

pembelajaran yang efektif. Pada ranah psikomotorik, 

video memiliki keunggulan dalam memperli-hatkan 

bagaimana sesuatu bekerja, video pembelajaran yang 

merekam kegiatan motorik/gerak dapat memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengamati dan 

                                                             
29 Ronald.H. Anderson. Pemilihan dan Pengembangan media Video 

Pembelajaran. (Grafindo Pers:Jakarta, 1994) P.99 
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mengevaluasi kembali kegiatan tersebut. Sebagai bahan 

ajar non cetak, video ka-ya akan informasi untuk 

diinformasikan dalam proses pembelajaran karena pem-

belajaran dapat sampai ke peserta didik secara langsung. 

Selain itu, video menam-bah dimensi baru dalam 

pembelajaran, peserta didik tidak hanya melihat gambar 

dari bahan ajar cetak dan suara dari program audio, 

tetapi di dalam video, peserta didik bisa memperoleh 

keduanya, yaitu gambar bergerak beserta suara yang me-

nyertainya. 

c. Manfaat Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 
Manfaat media video antara lain: 

a. memberikan pengalaman yang tak terduga kepada 

peserta didik, 

b. memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada 

awalnya tidak mungkin bisa dilihat, 

c. menganalisis perubahan dalam periode waktu 

tertentu, 

d. memberikan  pengalaman  kepada  peserta  didik  

untuk  merasakan  suatu kea-daan tertentu, dan 
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e. menampilkan presentasi studi kasus tentang 

kehidupan sebenarnya yang da-pat memicu diskusi 

peserta didik30. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disintesiskan bahwa video memili-ki tujuan yaitu dilihat 

dari tujuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek 

ter-sebut menekankan pada kemampuan, sikap, dan 

proses pengamatan siswa.  

d. Keunggulan dan Kelemahan Media Video 
1) Keunggulan dan Kelemahan Media Video menurut Daryanto 

Beberapa  keunggulan penggunaan media 

video, antara lain: 

1) Video menambah suatu dimensi baru di dalam 

pembelajaran, video menyaji-kan gambar bergerak 

kepada siswa disamping suara yang menyertainya. 

2) Video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit 

untuk dilihat secara nya-ta. 

 

Sedangkan kelemahannya, antara lain :  

                                                             
30Andi  Prastowo, Panduan   Kreatif   Membuat   Bahan   Ajar   

Inovatif. (Yogyakarta: Diva Press, 2012) h.302 



 

 
  46 | P a g e  

 

1) Opposition 

Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan 

timbulnya keraguan pe-nonton dalam menafsirkan 

gambar yang dilihatnya. 

2) Material pendukung 

Video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

3) Budget 

Untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit.31 

1) Keunggulan dan Kelemahan Video menurut Anderson 

Media video memiliki keunggulan, antara lain: 

1) Dengan menggunakan video (disertai suara atau 

tidak), kita dapat menun-jukkan kembali gerakan 

tertentu. 

2) Dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh 

baik proses belajar maupun nilai hiburan dari 

penyajian itu. 

                                                             
31  Daryanto. Media Pembelajaran. (Bandung: Nurani 

sejahtera,2011) P. 79 
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3) Dengan video, informasi dapat disajikan secara 

serentak pada waktu yang sa-ma di lokasi (kelas) 

yang berbeda dan dengan jumlah penonton atau 

peserta yang tak terbatas dengan jalan menempatkan 

monitor di setiap kelas. 

4) Dengan video siswa dapat belajar secara mandiri.  

Keterbatasan penggunaan media video, antara 

lain : 

1) Biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit 

orang yang mampu me-ngerjakannya. 

2) Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah 

penonton, kecuali jaringan monitor dan sistem 

proyeksi video diperbanyak. 

3) Ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah 

tersedia di tempat peng-gunaan. 

4) Sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus 

diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik 

yang lain.32 

                                                             
32Anderson   Ronald.   Pemilihan   dan   Pengembangan   Media   

Untuk Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers,1994) h. 104 
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Sebuah media pembelajaran pasti mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga 

dengan media video. Dalam penayangannya video ti-dak 

dapat berdiri sendiri, media video ini membutuhkan alat 

pendukung seperti LCD untuk memproyeksikan gambar 

maupun speaker aktif untuk menampilkan suara agar 

terdengar jelas. Sifat komunikasi dalam penggunaan 

media video hanya bersifat satu arah, siswa hanya 

memperhatikan media video, hal inilah yang per-lu 

diperhatikan oleh guru. 

Video bersifat dapat diulang-ulang maupun 

diberhentikan, maka guru bisa mengajak berkomunikasi 

dengan siswa tentang isi/pesan dari video yang dilihat, 

maupun tanya jawab tentang video yang disimak. Jadi 

komunikasi terse-but tidak hanya satu arah. 

1) Penggunaan Media Video di Kelas 
Ada dua macam video sebagai pembelajaran. 

Pertama, video yang se-ngaja dibuat atau didesain untuk 

pembelajaran. Video ini dapat menggantikan gu-ru 

dalam mengajar. Video ini bersifat interaktif terhadap 

siswa, yang dapat menja-dikan video ini bisa 
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menggantikan peran guru dalam mengajar. Video 

semacam ini bisa disebut sebagai “video pembelajaran”. 

Guru yang menggunakan media video pembelajaran 

semacam ini dapat menghemat energi untuk menjelaskan 

sua-tu materi kepada siswa secara lisan. Peran guru 

ketika memilih menggunakan me-dia pembelajaran ini 

hanyalah mendampingi siswa, dan lebih bisa berperan 

seba-gai fasilitator. Video juga dilengkapi dengan soal 

evaluasi, kunci jawaban, dan lai-n sebagainya sesuai 

dengan kreatifitas yang membuatnya. Biasanya satu 

video berisi satu pokok bahasan. 

Kedua, video yang tidak didesain untuk 

pembelajaran, namun dapat di-gunakan atau 

dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran, misalnya video taritarian 

daerah. Melalui video ini siswa dapat melihat secara 

jelas bagaimana model sebuah tarian. Contoh lain adalah 

video terjadinya metamorfosis kupu-kupu. Materi ini 

untuk siswa SD agak sulit untuk diterima karena 

merupakan sebuah “proses”, apalagi jika disampaikan 

hanya dengan ceramah saja yang menimbulkan kesan 
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terlihat abstrak bagi siswa. Melalui video proses 

metamorfosis kupu-kupu dapat ditampilkan, selain 

menarik perha-tian siswa, dapat menjadikan siswa 

melihat prosesnya secara lebih detail dan kon-kret 

dibandingkan hanya menggunakan media gambar saja. 

Penggunaan video ini juga dapat mengaktifkan daya 

kreatifitas siswa, menimbulkan pertanyaan-per-tanyaan 

kritis siswa serta menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa. Penggunaan video seperti itu harus 

membutuhkan penjelasan dan pengarahan lebih lanjut 

dari guru, karena video ini bukan video yang interaktif. 

Oleh karena itu penggunaan media video ini memerlukan 

keterampilan guru, agar dapat tercapai dengan baik. 

menurut cinthya sparks dalam sadirman bahwa, 

Video can reach children with a wide variety of 

learning styles. It can bring fresh and timely 

information into the classroom. It can serve to 

expose students to people, places, and events that 

other learning resources can't. Video should never 

serve as the entire lesson, but rather as an 

enhancement to the lesson or unit of study. It is 
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important to remember when using video that the 

medium needs to be manipulated to meet specific 

instructional needs. It is not serve the purpose of 

something to use to fill time but rather as a very 

valuable asset to make the information personal and 

interesting for the learner.  When using video the 

following ideas should be considered. 1) preview 

each program first; 2)provide a focus/reason for 

viewing; 3) segment the video; 4) conduct pre- and 

post-viewing activities that will integrate the video 

into the entire lesson structure; 5) manipulate the 

features of the medium to enhance the lesson; 6) use 

the Remote Control; 6) Don't forget Frame 

Advance.33 

Teori tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

dalam menggunakan video guru perlu memperhatikan 

gagasan sebagai berikut : 

1) Pratinjau setiap program pertama. Guru harus 

menentukan video yang sesuai dengan pelajaran. 

                                                             
33 Arief S. Sadiman et al. Media Pendidikan. (Jakarta:  PT 
RajaGrafindo Persada, 2011). P.34 
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Pilihlah video yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan akan melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. Perhatikan pula apakah video tersebut 

mampu memotivasi siswa, memperkenalkan konsep 

baru, memperkuat konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya, atau mampu meningkatkan dan mem-

perluas pengetahuan saat ini. 

2) Memberi fokus/alasan untuk dilihat. Berikan siswa 

sesuatu yang khusus untuk melihat atau 

mendengarkan segmen video. Hal ini akan 

memfokuskan perha-tian, mendorong keaktifan, dan 

memberikan siswa tujuan atau alasan untuk dilihat. 

3) Segmen video. Video pembelajaran berisi sejumlah 

besar informasi, hal ini memungkinkan siswa lebih 

mudah memenuhi tujuan pembelajaran. 

4) Melakukan kegiatan pra dan pasca menonton yang 

akan mengintegrasikan video ke dalam seluruh 

pelajaran struktur. Kegiatan pra menonton dapat 

melayani beberapa tujuan, yaitu memeriksa 

pengetahuan sebelumnya, memper-kenalkan kosa kata 

yang diperlukan, dan menetapkan tahap untuk belajar 
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baru. Kegiatan pasca menonton harus memungkinkan 

siswa untuk memperkuat, melihat, menerapkan, atau 

memperluas pengetahuan baru mereka. 

5) Guru dapat menghentikan sebentar video untuk 

diskusi singkat atau perta-nyaan selama video. 

6) Gunakan remote control. Remote control memberikan 

fleksibilitas gerakan dan presentasi. 

7) Jangan lupa frame advance, hal ini memungkinkan 

untuk memajukan frame-video by frame. Ini adalah 

fitur yang besar untuk digunakan menunjukkan 

secara rinci peristiwa, seperti anak ayam keluar dari 

telur.  

Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, 

guru perlu cermat da-lam pemilihan dan atau penetapan 

media yang akan digunakan. Kecermatan dan ketepatan 

dalam pemilihan media akan menunjang efektivitas 

kegiatan pembe-lajaran yang dilakukan. Kegiatan 

pembelajaran akan menjadi menarik sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, dan perhatian siswa 

menjadi terpusat kepada topik yang dibahas dalam 

kegiatan pembelajaran. Sebelum memutuskan untuk 
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memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas, sebaiknya guru melakukan seleksi terlebih dahulu 

terhadap media pembelajaran. Pemilihan se-buah media 

khususnya media video, seorang guru tidak bisa 

menggunakan video secara asal-asalan. Video yang 

dipilih harus sesuai dengan materi pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum serta mengacu kepada silabus. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penggunaan media 

pembelajaran, tidak dapat dibuat secara asal-asalan tetapi 

dibuat dengan mengacu kepada kurikulum dan silabus. 

Penggunaan video pembe-lajaran dapat memotivasi 

siswa untuk mengembangkan kreatifitas guru dan siswa.  

5. Penerapan Model “MOTHIV” (Modelling The 
Way dan Think Pair Share Dengan Media Video) 

Modeling The Way merupakan salah satu metode 

mengajar yang dikem-bangkan oleh Mel Silberman, 

seorang yang memang berkompeten dibidang psikologi 

pendidikan. Metode ini merupakan sekumpulan dari 101 

strategi penga-jaran. Sebuah metode yang menitik 

beratkan pada kemampuan seorang siswa untuk 
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mengembangkan potensi yang ada dalam diri karena 

siswa dituntut untuk bermain peran sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 

Modeling The Way merupakan metamorfosa dari 

metode sosiodrama. Yak-ni sebuah metode dengan cara 

mendramatisasikan suatu tindakan atau tingkah la-ku 

dalam hubungan sosial. Dengan kata lain guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan atau peran tertentu sebagaimana yang ada 

dalam kehidupan masyarakat (sosial). Hendaknya siswa 

diberi kesempatan untuk berinisiatif serta diberi 

bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil.34 

Think Pair Share atau 

Berpikir/Berpasangan/Berbagi adalah salah satu kegiatan 

bermanfaat yang paling penting dapat Anda gunakan 

dalam kelas untuk menggabungkan individu, kelompok 

kecil, dan seluruh kelompok diskusi. Ke-giatan ini 

memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk 

menanggapi baik pertanyaan atau tugas yang diberikan 

oleh guru. Pertanyaan atau tugas dapat ber-hubungan 

                                                             
34 Ibid p. 42 
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dengan suatu bagian tertentu atau mungkin berhubungan 

dengan lebih luas, topik tematik. Setelah menanggapi 

secara pribadi dan diam-diam, siswa kemudian berbagi 

tanggapan mereka dengan berpasangan.35 

Keberadaan media video sangat tidak disangsikan 

lagi di dalam kelas. Dengan video siswa dapat 

menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan 

secara langsung, berbahaya, maupun peristiwa lampau 

yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Siswa 

pun dapat memutar kembali video tersebut sesuai 

kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan 

media video menum-buhkan minat serta memotivasi 

siswa untuk selalu memperhatikan pelajaran 

Dari uraian di atas dan dilakukan studi literature 

maka dapat disimpulkan Model “MOTHIV” (Modelling 

The Way dan Think Pair Share dengan media video) 

model pembelajaran aktif yang menuntut siswa untuk 

memahami sebuah materi pembe-lajaran dengan 

                                                             
35 Richard P. Wasowski, Cliffs Notes on Nicholas Sparks' The 

Notebook Teacher's Guide. United (Slates of America Wllev 

Publishing. Inc 111 River Street Hoboken. NJ 07030-5774, 2009), 

p. 33 



 

 
  57 | P a g e  

 

memeragakan sesuatu dengan berpikir dan berbagi 

secara bersama kepada temannya dalam memahami 

suatu materi pembelajaran sehingga tercipta learning by 

doing dan learning together, mencoba memahami dan 

menuangkan gagasan dari apa yang dilihat dalam bentuk 

video sehingga menghasilkan sebuah informasi yang 

bermakna.  

6 Hasil Belajar Bahasa Indonesia 
Hasil belajar diartikan sebagai penguasaan 

pengetahuan oleh seseorang siswa yang diperoleh setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran selama jangka waktu 

tertentu. Biasanya dinyatakan dengan sebuah nilai sesuai 

dengan kemam-puannya yang nilai tersebut diberikan 

oleh guru. Jika usaha belajar seorang siswa sudah 

optimal, maka hasil belajarnya akan memuaskan. Usaha 

belajar ini berarti segala kegiatan yang berhubungan 

dengan belajar dan bergantung pada tenaga, pikiran, 

waktu, tempat belajar, peralatan belajar dan sebagainya. 

Hasil belajar merupakan tingkat pencapaian usaha 

belajar yang sudah dilakukan oleh seorang siswa, yaitu 

berupa suatu perubahan yang terjadi dalam diri siswa 
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yang dimani-festasikan dalam perbuatan, skill, tingkah 

laku dan dapat dilihat melalui nilai hasil belajar.  

Hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku individu yang menca-kup aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik 36 . Sejalan dengan itu Harun dan 

Mansur mengungkapkan bahwa hampir semua pelajaran 

memerlukan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir 

termasuk pada ranah kognitif, meliputi kemam-puan 

menghapal, kemampuan memahami, kemampuan 

menerangkan kemampuan menganalisis, kemampuan 

mengevaluasi, dan kemampuan mencipta.37  

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar kognitif adalah 

perubahan tingkah laku individu dengan cara pemberian 

sebuah tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda (PG) 

maupun dalam bentuk uraian yang menginterpretasikan 

hapalan, memahami, menerangkan, menganalisis 

mengeva-luasai dan mencipta dari sebuah materi 

pelajaran.  
                                                             
36  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. 

(Bandung: Remaja Rosda Karya: 2001), p. 3 
37 Harun Rasyid, Mansur, Penilaian Hasil Belajar. ( Bandung : CV 

Wacana Prima, 2008), p.12 
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Hasil belajar pada aspek afektif  berkaitan 

dengan sikap peserta didik pada saat mengikuti proses 

pembelajaran dikelas. Penilaian ini bermanfaat untuk 

mengetahui faktor psikologi yang mempengaruhi 

pembelajaran dan berguna juga sebagai umpan balik 

pengembangan pembelajaran. Menurut Agus Suprijono 

hasil belajar merupakan perubahan  perilaku  secara  

keseluruhan  bukan  hanya  salah  satu  aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya dari hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa harus mencakup segala aspek yang 

diajarkan oleh pendidik, baik aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotor siswa.38 

Sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan 

kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

Seperti: perhatiannnya terhadap mata pelajaran, 

kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran 

disekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih 

                                                             
38  Agus Suprijono. 2011. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Jaya) p.7 
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banyak mengenai pelajaran yang di terimanya, 

penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru. 

Hasil belajar pada aspek psikomotorik 

ditunjukkan pada keterampilan dalam ketelitian dalam 

mendapatkan hasil. Watson mendefinisikan hasil belajar 

‘being something that students can do now that they 

could not do previously … a change in people as a result 

of a learning experience.39 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang 

berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan 

bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang 

berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, 

melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. 

Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh 

Simpson dalam Sudarmoyo yang menyatakan bahwa 

hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk 

keteram-pilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

                                                             
39  Angela Maher, “Learning Outcomes in Higher Education: 

Implications for Curriculum Design and Student Learning”, 
Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 
Vol. 3, No. 2, 2004, p.1 



 

 
  61 | P a g e  

 

Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami 

sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak 

dalam bentuk kecen-derungan-kecenderungan 

berperilaku).40 

Sudjiono Anas mengemukakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

1. Faktor internal (dari dalam individu yang belajar) 

Faktor yang mempengaruhinya terdiri dari faktor 

psikologis dari dalam di-ri seperti motivasi, perhatian, 

pengamatan, tanggapan, dan lain sebagainya. 

2. Faktor eksternal (dari luar individu belajar) 

Pencapaian tujuan belajar perlu dukungan lingkungan 

yang kondusif. Adapun faktor yang 

mempengaruhinya meliputi cara mendapatkan pe-

ngetahuan, penanaman konsep, keterampilan, dan 

pembentukan sikap.41 

Pembelajaran yang berhasil haruslah dalam 

suasana yang menyenang-kan dan menggembirakan. 

                                                             
40 Sudarmoyo, op.cit. 
41Sujdono, Anas. Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Grafindo: 2005),P. 
241 
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Hasil belajar siswa dalam pembelajarannya dipe-ngaruhi 

oleh peran dan strategi guru dalam menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. Strategi dalam proses 

pembelajaran dapat dilakukan guru dengan memberikan 

pendekatan pribadi terhadap siswa yang memiliki pres-

tasi yang menonjol atau yang kurang. Atau strategi guru 

yang melibatkan siswa dalam pembelajaran yang penuh 

dengan suasana gembira, dan menye-nangkan dan 

strategi guru dalam membuat alat bantu pembelajaran 

dan pen-ciptaan ruangan yang representatif 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, 

disimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia adalah 

perubahan tingkah laku yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dan hasil belajar 

dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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B. Teori Pengembangan Model 

1. Pengertian Penelitian Research and  Development 

Pada awalnya, metode penelitian dan 

pengembangan (research and development) mulai 

diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung 

tombak dari suatu industri dalam menghasilkan poduk 

baru yang dibutuhkan oleh pasar. Penelitian ini 

diperdalam sebagai salah satu tugas guru, secara esensial 

dapat dijelaskan bahwa penelitian ini mempunyai ruang 

lingkup tentang aktivitas yang membahas masalah-

masalah terkait dengan kehidupan khususnya yang 

berkaitan dengan dunia pendidikan.  

Research and Develpoment is Unfortunately, R&D 

still plays a minor role in education. Less thanone 

percent of education expenditures are for this 

purpose. This is probably oneof the main reasons 
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why progress in education has logged for behind 

progress inother field.42  

Peranan research and development masih 

sangat kecil dan kurang dari 1% dari biaya pendidikan 

secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu 

alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang 

pendidikan agak tertinggal jika dibandingkan dengan 

bidang lain. 

Educational Research and development (R&D) is 

a process used to develop and validate educational 

products. The steps of this process are usually 

referred to as the R&D cycle, which consists of 

studying research findings pertinent to the product 

to be developed, developing the products based on 

these findings, field testing it in the setting where it 

will be used eventually, and revising it to correct 

the deficiencies found in the filed-testing stage. In 

more rigorous programs of R&D, this cycle is 

                                                             
42Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. (1989). Educational Research: An 
Introduction,Fifth Edition. New York: Longman.p.773 
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repeated until the field-test data indicate that the 

product meets its behaviorally defined objectives.43  

 

Proses yang digunakan untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah 

dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, 

yang terdiri dari proses mempelajari temuan penelitian 

yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan, 

pelaksanaan pengujian, dan merevisinya untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap 

mengajukan pengujian. Program pengawasan yang ketat 

dari R&D, siklus ini diulang sampai bidang data uji 

menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan 

perilaku. Penelitian pengembangan pendidikan adalah 

sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari 

penelitian pengembangan tidak hanya pengem-bangan 

sebuah produk yang sudah ada melainkan juga untuk 

menemukan penge-tahuan atau jawaban atas 

                                                             
43Ibid, p.624 
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permasalahan praktis. Penelitian pengembangan atau 

Research And Development (R&D) adalah sebuah 

strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk 

memperbaiki praktik.44 

Penelitian Pengembangan juga diartikan sebagai 

suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempur-

nakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 45  Sejalan dengan hal tersebut, 

menurut Richey and Klein pengembangan adalah proses 

penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik 

yang berkaitan dengan de-sain belajar sistematik, 

pengembangan dan evaluasi memproses dengan maksud 

menetapkan dasar empiris untuk mengkreasikan produk 

pembelajaran dan non-pembelajaran yang baru atau 

model peningkatan pengembangan yang sudah ada. 46 

Upaya menghasilkan dan mengefektifkan produk yang 

                                                             
44 Sukmadinata, N. S. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: 

Rosda Karya, 2009), p.123 
45Sujadi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002),p.164 
46 Richey, Rita C. Klein. Design and Development Research. 

(London:Lawrence Erlbaum Associates. Inc, 2007),p.1 
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dihasilkan agar dapat diterima masyarakat luas, melalu 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan penelitian 

untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat 

dipahami bahwa penelitian pengembangan adalah suatu 

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji 

keefektifannya. 

Borg and Gall menjelaskan empat ciri utama 

dalam penelitian dan pe-ngembangan47, yaitu: 

a. Studying research findings pertinent to the product to 

be develop Artinya, melakukan studi atau penelitian 

awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait 

dengan produk yang akan dikembangkan. 

b. Developing the product base on this findings Artinya, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan 

penelitian tersebut. 

c. Field testing it in the setting where it will be used 

eventually Artinya, dilaku-kan uji lapangan dalam 

                                                             
47 Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. Educational Research: An 

Introduction,Fifth Edition. (New York: Longman, 1989),p.773 
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seting atau situasi senyatanya dimana produk tersebut 

nantinya digunakan 

d. Revising it to correct the deficiencies found in the 

field-testing stage. Artinya, melakukan revisi untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

dalam tahap-tahap uji lapangan. 

Dari empat ciri utama R&D tersebut, 

memberikan gambaran bahwa ciri utama R&D adalah 

adanya langkah-langkah penelitian awal tekait dengan 

produk yang akan dikembangkan dan kemudian produk 

pendidikan dirancang untuk ke-mudian diuji dan 

diperbaiki/direvisi. Ada beberapa model penelitian R&D 

dalam bidang pendidikan, antara lain Model Sugiyono 

dan Model Borg And Gall. Untuk lebih memahami 

kedua model tersebut maka diuraikan sebagai berikut. 

a. Model Sugiyono 

Sugiyono menjelaskan langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan terdapat sepuluh langkah 

yang saling berurutan sebagai berikut;48 

 

                                                             
48Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
(Bandung. Alfabeta, 2011). p.298 
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Gambar 1. Langkah Penelitian Research And Development 

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan 

adalah 1) Potensi dan masalah adalah segala sesuatu 

yang didayagunakan akan memiliki nilai tambah itulah 

potensi, sedangkan masalah berupa penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan yang terjadi, masalah ini dapat 

diatasi dengan menggunakan R&D dengan cara meneliti 

sehingga menemukan model, pola atau sistem 

penanganan terpadu yang efektif dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah. Model, pola dan sistem ini akan 

ditemukan dan dapat diaplikasikan secara efektif kalau 

dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, 

2) Pengumpulan informasi dapat dilakukan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 
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diharapkan dapat menyelesaikan masalah, dimulai dari 

menghasilkan sistem, metode kerja, atau alat tertentu 

yang dapat meningkatkan produktivitas kerja, 3) Desain 

produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and 

Development adalah desain berorientasi pada 

pendidikan, 4) Validasi desain merupakan proses 

kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk ini 

lebih efektif dari produk lama, 5) Perbaikan desain 

produk adalah validasi melalui diskusi dengan pakar dan 

para ahli maka kelemahan ini dicoba untuk mengurangi 

dengan cara memperbaiki desain, 6) Ujicoba produk 

dapat langsung diujicoba, setelah divalidasi dan direvisi. 

Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi 

penggunaan sistem kerja, jika tahap awal dilakukan 

simulasi maka dapat dilakukan ujicoba pada kelompok 

yang terbatas, 7) Revisi produk, Pengujian produk pada 

sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tinda-

kan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama, 8) 

Ujicoba Pemakaian, setelah pengujian terhadap produk 

berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu 

penting, 9) Revisi Produk, revisi produk ini dilakukan 
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apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat 

kekurangan dan kelemahan. Pembuat produk harus 

mengevaluasi bagaimana kinerja/sistem kerja produk, 

10) Pembuatan produk ma-sal, Pembuatan produk masal 

ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 

R&D sebuah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan mem-validasi hasil-hasil 

pendidikan, langkah-langkah dari proses ini biasanya 

ditunjuk sebagai lingkaran R&D yang terdiri dari 

penelitian pendidikan yang mencari keterkaitan dengan 

hasil yang akan dikembangkan, pengembangan hasil ini 

berdasarkan pada penemuan dibidang pendidikan, 

pengujiannya dilakukan dimana R&D itu akan 

digunakan pada akhirnya, dan dikaji ulang untuk 

pemeriksaan defisiensinya yang ditemukan pada bidang 

pengujian. Pada program yang lebih teliti dari R&D, 

lingkaran ini diulang-ulang sampai data bidang 

pengujian meng-indikasikan bahwa produk menemukan 

objektif yang digambarkan secara tingkah laku.49 

                                                             
49 Borg Walter, Educational Research (newyork) p771 
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b. Model Borg and Gall 

Borg and Gall yang dimaksud dengan model 

penelitian dan pengemba-ngan adalah “a process used 

develop and validate educational product”. Kadang-

kadang penelitian ini juga disebut ‘research based 

development’, 50  yang muncul sebagai strategi dan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-

hasil pendidikan, research and development juga 

bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan 

baru melalui ‘basic research’, atau untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah 

yang bersifat praktis melalui ‘applied research’, yang 

digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan. Pendekatan research and development 

(R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. 51 

Adapun bagan langkah-langkah penelitiannya seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut.52 

                                                             
50Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. (1989). Educational Research: An 
Introduction,Fifth Edition. New York: Longman.p.782 
51Ibid. p.783 
52 Ibid. p.784 
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Gambar 2. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and 

Development 
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Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap 

langkah tersebut dapat dijelas-kan sebagai berikut. 

1) Studi Pendahuluan (Research and Information 

Collecting) 

Langkah pertama ini meliputi analisis 

kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala 

kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.53 

a) Analisis kebutuhan: Untuk melakukan analisis 

kebutuhan ada beberapa krite-ria, yaitu 1) apakah 

produk yang akan dikembangkan merupakan hal 

yang penting bagi pendidikan? 2) apakah produknya 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan? 3) 

apakah SDM yang memiliki keterampilan, penge-

tahuan dan pengalaman yang akan mengembangkan 

produk tersebut ada? 4) apakah waktu untuk 

mengembangkan produk tersebut cukup? 

b) Studi literatur: Studi literatur dilakukan untuk 

pengenalan sementara terhadap produk yang akan 

dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk 

me-ngumpulkan temuan riset dan informasi lain 

                                                             
53 Ibid. p.785-790 
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yang bersangkutan dengan pe-ngembangan produk 

yang direncanakan. 

c) Riset skala kecil: Pengembang sering mempunyai 

pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mengacu 

pada research belajar atau teks profesional. Oleh 

karena itu, pengembang perlu melakukan riset skala 

kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang produk 

yang akan dikembangkan. 

2) Merencanakan Penelitian (Planning) 

Setelah melakukan studi pendahuluan, 

pengembang dapat melanjutkan langkah kedua, yaitu 

merencanakan penelitian. Perencaaan penelitian R&D 

meli-puti: 1) merumuskan tujuan penelitian; 2) 

memperkirakan dana, tenaga dan waktu; 3) merumuskan 

kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya 

dalam penelitian. 

 

 

3) Pengembangan Desain (Develop Preliminary of 

Product) 
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Langkah ini meliputi: 1) Menentukan desain 

produk yang akan dikem-bangkan (desain hipotetik); 2) 

menentukan sarana dan prasarana penelitian yang 

dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan; 

3) menentukan tahap tahap pelaksanaan uji desain di 

lapangan; 4) menentukan deskripsi tugas pihak-pihak 

yang terlibat dalam penelitian. 

4) Preliminary Field Testing 

Langkah ini merupakan uji produk secara 

terbatas yang meliputi: 1) melakukan uji lapangan awal 

terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik 

substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji 

lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

diperoleh desain layak, baik substansi maupun 

metodologi. 

 

 

 

5)  Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product 

Revision) 
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Langkah ini merupakan perbaikan model atau 

desain berdasarakan uji lapangan terbatas. 

Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah 

dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap 

penyempurnaan produk awal ini, lebihbanyak dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan 

lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan 

yang dilakukan bersifat perbaikan internal. 

6) Main Field Test 

Langkah merupakan uji produk secara lebih luas 

yang meliputi 1) melakukan uji efektivitas desain 

produk; 2) uji efektivitas desain, pada umumnya, 

menggunakan teknik eksperimen model penggulangan; 

3) hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang 

efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

 

 

 

7) Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas (Operational 

Product Revision) 
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Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah 

dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan 

yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji 

lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk 

yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba 

lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya 

kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest 

dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal. 

Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi 

hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. 

8)  Uji Kelayakan (Operational Field Testing) 

Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan 

dengan skala besar: 1) melakukan uji efektivitas dan 

adaptabilitas desain produk; 2) uji efektivitas dan 

adabtabilitas desain melibatkan para calon pemakai 

produk; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh model 

desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi 

maupun metodologi. 

9) Revisi Final Hasil Uji Kelayakan (Final Product 

Revision) 
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Langkah ini akan lebih menyempurnakan 

produk yang sedang di-kembangkan. Penyempurnaan 

produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya 

produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah 

didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya 

dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyem-purnaan 

produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat 

diandalkan. 

10) Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir 

(Dissemination and Imple-mentation) 

Laporan hasil dari R&D melalui forum-forum 

ilmiah, ataupun melalui media massa. Distribusi produk 

harus dilakukan setelah melalui quality control. Teknik 

analisis data, langkah-langkah dalam proses penelitian 

dan pengembangan dikenal dengan istilah lingkaran 

research dan development menurut Borg and Gall terdiri 

atas: 

 

 

a) Meneliti hasil penelitian yang berkaitan dengan 

produk yang akan dikem-bangkan, 
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b) Mengembangkan produk berdasarkan hasil 

penelitian, 

c) Uji lapangan 

d) Mengurangi devisiensi yang ditemukan dalam tahap 

ujicoba lapangan.54 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas, dapat disimpulkan enelitian pengembangan 

adalah suatu langkah untuk mengembangkan suatu pro-

duk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada 

dan menguji keefek-tifannya, serta bersifat longitudinal 

atau bertahap.  

 

C.  Hasil Penelitian yang Relevan 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

efektivitas metode pembelajaran Modelling The Way dan 

Think Pair Share serta menggunakan media video dalam 

meningkatkan keterampilan berbahasa siswa 

diantaranya:  

1. Falah saputra dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

penerapan metode Modeling the way dapat 

                                                             
54 Ibid. p.795 
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meningkatkan kemampuan menulis notula pada siswa 

kelas XI SMA Al-Ijtihad Cimayang Bogor. Hal itu 

dapat dibuktikan dari Hasil tes yang dilakukan di 

kelas eksperimen, pada tes pertama (prates) menulis 

Notula diperoleh hasil bahwa rata-rata keterampilan 

menulis Notula pada siswa kelas X IPA 1 sebagai 

kelas eksperimen adalah 65,96 atau berada pada 

tingkat penguasaan 65,96% yang berarti seluruh siswa 

dinyatakan Cukup dalam menulis Notula. Hasil yang 

diperoleh merupakan nilai asli sebelum diberikan 

pembelajaran menulis Notula dengan menggunakan 

Metode Modeling The Way, sedangkan pada tes kedua 

(postes) menulis Notula diperoleh hasil bahwa rata-

rata kemampuan menulis Notula siswa kelas XI IPA 1 

SMA Al- Ijtihad, yaitu 80,59 atau mencapai tingkat 

penguasaan sebesar 80,59% atau Baik yang berarti 

hampir seluruh siswa dinyatakan berhasil. Hal itu 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan siswa 

menulis Notula setelah dilakukan pembelaja-ran 

dengan menggunakan Metode Modeling The Way; 55 

                                                             
55  Falah saputra, penerapan metode Modeling the way dapat 
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2. Efriana, Hana Aditya Peningkatan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model pembelajaran Modelling The Way 

pada siswa kelas V SDN I Sawahan Ngemplak 

Boyolali. Penelitian tindakan kelas ini menghasilkan 

rata-rata nilai prasiklus 58,27 dengan ketun-tatasan 

belajar yang diperoleh 38%, pada siklus I rata-rata 

nilai yang diperoleh 70,58 dengan ketuntasan belajar 

68 %, dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 

79,04 dengan ketuntasan belajar 88 %. Hasil 

penelitian menunjukan ada peningkatan motivasi hasil 

belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bah-wa 

penerapan metode Modelling The Way dalam 

pembelajaran bahasa Indo-nesia dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa;56  

3. Wulandari, Tri and Bambang, Sahono and 

Hadiwinarto, Hadiwinarto Penerapan Model 

                                                                                                                    
meningkatkan kemampuan menulis notula pa-da siswa kelas XI 

SMA Al-Ijtihad Cimayang Bogor. (2013) p.110 
56 Efriana, Hana Aditya. Peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model 

pembelajaran Modelling The Way pada siswa kelas V SDN I 

Sawahan Ngemplak, 2014 P. 113 
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Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) Berbantuan 

Media Audio-Visual Untuk meningkatkan 

Kemampuan Readingdan Writing dalam 

Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Di SMA Negeri 

10 Kota Bengkulu Pada Kelas X). Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan 

media audio-visual untuk meningkatkan kemampuan 

Reading siswa kelas X mata pelajaran Bahasa Inggris 

nilai rata-rata hasil belajar siswa secara berurutan 

mulai dari siklus pertama sampai dengan siklus ketiga 

adalah sebesar 59,5; 68,03; dan 76,33 atau mengalami 

peningkatan yang signifikan pada tiap tahap 

siklusnya. Indikator hasil belajar siswa yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ada pada 

kuri-kulum KTSP SMAN 10 Kota Bengkulu. Siswa 

yang mendapat nilai ≥ 70 adalah sebanyak 28 orang 

siswa atau sebesar 93,33%. Berdasarkan indikator 

tersebut diketahui bahwa hasil belajar siswa sudah 

tercapai pada siklus ketiga. Efektifitas Paired samples 

test diperoleh data bahwa kemampuan siswa pada 
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kelas pembanding telah menunjukkan peningkatan 

yang signifikan. Jika di-bandingkan pembelajaran 

dikelas tindakan dengan kelas pembanding, diketa-hui 

data mean 5.000 dengan “t” 2.406. Hasil uji beda 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil 

rata-rata nilai post test siklus ke-3 kelas PTK dengan 

kelas pembanding yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (sign) sebesar 0.023 dengan tingkat confi-

dence interval = 95% (α = 5%). Hasil uji beda ini 

menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) berbantuan media audio–

visual sangat efektif dalam meningkatkan 

kemampuan reading dan writing. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berbantuan 

media audio-visual sangat mempe-ngaruhi 

kemampuan writing dan reading siswa kelas X di 

SMA Negari 10 Kota Bengkulu, dibandingkan 

dengan pembelajaran sebelum menerapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

berbantuan media audio-visual. 57 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang 

relevan di atas, bahwa selalu mengalami peningkatan 

rata-rata nilai hasil belajar siswa dari siklus I mengalami 

peningkatan pada siklusi II. Ketuntasan hasil belajar juga 

mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa disarankan menerapkan model pem-

belajaran Modelling The Way dan Think Pair Share 

dengan menggunakan media Video dalam 

mengembangkan metode, model pembelajaran alternatif 

di kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

                                                             
57 Wulandari, Tri and Bambang, Sahono and Hadiwinarto, 

Hadiwinarto Penerapan Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

(TPS) Berbantuan Media Audio-Visual Untuk meningkatkan 

Kemampuan Readingdan Writing dalam Pembelajaran Bahasa 

Inggris (Studi Di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu Pada Kelas 

X,2013) p.123 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Tujuan Penelitian 

Metode Penelitian dan Pengembangan (Research 

and Development) ada-lah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefek-tifan 

suatu produk. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan peneli-tian yang bersifat analisis kebutuhan 

maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan 

produk tersebut. Pengembangan Model “MOTHIV” 

(Modelling The Way dan Think Pair Share dengan media 

video) merupakan salah satu produk pengem-bangan 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh terhadap hasil belajar bahasa Indonesia untuk 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Leuwisadeng, SMPN 

1 Leuwiliang, dan SMP PUI Annuriyah Leuwisadeng 

kabupaten Bogor. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Data awal penelitian ini meliputi kondisi siswa, 

kondisi pendidik, sarana dan prasarana sekolah.Data 

yang terhimpun merupakan hasil observasi dan studi 

http://masbied.com/2009/12/28/dewi-cinta-sebuah-persembahan-di-akhir-tahun/
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dokumentasi. Data yang diperoleh dijadikan dasar dalam 

penamaan pengetahuan di ketiga sekolah yang akan 

dilakukan penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP 

Negeri 2 Leuwisadeng de-ngan jumlah siswa sebanyak 

38 orang,di kelas VIII SMP PUI Annuriyah 

Leuwisadeng kabupaten Bogor dengan jumlah siswa 32 

orang, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang dengan jumlah 

siswa 38 orang. 

Waktu pembuatan pengembangan model 

pembelajaran dilakukan pada peser-ta didik yang berada 

di kelas VIII. Draft model dilakukan sesuai dengan 

kebu-tuhan peserta didik untuk mencapai kompetensi 

yang ditentukan. Waktu tercatat dalam rencana 

pelaksanaan penelitian pada tabel 2; 

Tabel 2. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan dengan Model 

MOTHIV 
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C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

penelitian Research and Deve-lopment (R&D). Metode 

penelitian dapat ditunjukkan seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Pengembangan model. 

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

Penyusunan Proposal

Ujian Proposal

Perbaikan Proposal

Penyusunan Model Hipotetik

Penyusunan Model Empirik

Model Uji Coba

Revisi ke 1 Model Empirik

Uji Coba ke 1 

Revisi ke 2 Model Empirik

Uji Coba ke 2

Revisi ke 3

Model Terekomendasi

Penyusunan Konsep Laporan Tesis

Ujian Hasil Penelitian Tesis

Perbaikan Tesis

SEPTEMBER OKTOBERAGUSTUS NOPEMBER

TAHUN 2015

KEGIATAN MARET APRIL MEI JUNI JULI

Pengembangan Model 

Validasi 

Uji Coba Terbatas 

Uji Coba Luas 

Validasi 

Validasi 

Expert  

Model Terekomendasi 
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1. Uji Coba Terbatas 
Uji coba ke-1 dilakukan pada semester 1 tahun 

ajaran 2015-2016 yaitu bulan Agustus di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng, satu kelas sampel terbatas. Prose-dur uji 

coba dilakukan dengan melibatkan pakar dalam menilai 

model pem-belajaran. Uji coba dilakukan sebanyak dua 

kali. Selama kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal penting yang dilakukan 

oleh guru, baik hal-hal yang baik maupun kekurangan, 

kelemahan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh 

guru. Pengamatan dan pencatatan juga dilakukan 

terhadap respon, aktivitas, dan kemajuan peserta didik. 

Selesai satu pertemuan, peneliti mengadakan diskusi 

dengan guru untuk membicarakan apa yang sudah 

berjalan, terutama kekurangan/kelemahan dan 

kesalahan/penyimpangan yang dilakukan. Berdasarkan 

masukan-masukan tersebut, guru mengadakan perbaikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Setelah dilakukan beberapa putaran dan 

masukan-masukan sampai ti-dak adanya perbaikan 

model pembelajaran lagi, maka kegiatan dihentikan. 

Selesai putaran ujicoba terbatas, peneliti mengadakan 



 

 
  90 | P a g e  

 

pertemuan untuk membahas te-muan-temuan dan 

melakukan penyempurnaan terakhir sebelum ujicoba 

lebih luas.  

2. Uji Coba Luas 
Hasil dari uji coba terbatas model tersebut, 

akan digunakan untuk merevisi model untuk uji coba 

lebih luas. Uji coba ke-2 dilakukan pada semester 1 

tahun ajaran 2015-2016 yaitu bulan September 2015 di 

sekolah SMP Islam Annuriyah dan SMP Negeri 1 

Leuwiliang satu kelas sampel lebih luas. Kegiatan 

selanjutnya adalah penyem-purnaan model pembelajaran 

oleh peneliti dengan memperhatikan masukan-masukan 

dari pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan, diskusi, 

dan penyempurnaan dilakukan terus sampai dinilai tidak 

adalagi keku-rangan atau kelemahan, sehingga uji coba 

dihentikan. Peneliti mengadakan penyempurnaan draft 

model yang terakhir dan setelah itu draft sudah dikatakan 

final. 

3. Tim Ahli (Expert) 
Tim ahli yang digunakan adalah dosen 

Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Program Studi 

Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Drs. Sumari sebagai 
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koordinator mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kecamatan Leuwisadeng. Metode penelitian yang akan 

digunakan meliputi tiga tahapan, tahap pertama yang 

dila-kukan adalah peneliti berada langsung dilapangan 

untuk menyaksikan proses be-lajar mengajar. Observasi 

dilakukan melalui tiga proses yaitu observasi deskriptif, 

yaitu peneliti mengamati secara umum fokus penelitian 

yang menjadi pengamatan peneliti secara lebih luas, 

observasi terfokus yang berupaya untuk memfokuskan 

observasi pada pemahaman yang lebih mendalamtentang 

model pembelajaran, observasi terseleksi pada tahap ini 

peneliti melakukan pemilahan dan menetapkan faktor-

faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah.  

Tahap kedua wawancara secara mendalam 

yang merupakan teknik pertama dalam metodologi 

kualitatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

pewawancara dan narasumber. Tujuan dilakukan 

wawancara adalah untuk men-dapatkan data yang akurat. 

Tahapan yang dilakukan pada saat wawancara adalah 

penentu siapa yang diwawancarai merupakan informan 
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kunci adalah orang yang terlibat langsung dalam 

kegiatan wawancara. Peneliti mempersiapkan pertanyaan 

sementara yang memuat pokok yang yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Peneliti mengajukan berbagai 

pertanyaan setelah selesai kegiatan belajar dan mengajar, 

tahap berikutnya peneliti akan merangkum kembali dan 

mengecek apa-kah respon yang disampaikan sudah benar 

atau belum.   

D.  Sasaran Klien 
Sasaran klien adalah siswa SMP sekecamatan 

Leuwisadeng yang meliputi dua sekolah yaitu SMPN 2 

Leuwisadeng dan SMP Islam Annuriyah dan SMP 

Negeri 1 Leuwiliang. Siswa yang dilakukan uji coba 

adalah siswa yang be-rada di kelas VIII.   

E.  Langkah-langkah Riset Pengembangan 
Langkah langkah pengembangan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

Tabel 3. Tahap Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

Tahap Kegiatan Waktu Luaran kriteria 

keberhasilan 
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Gambar 4. Perencanaan dan penyusunan metode penelitian 

pengembangan (Research and Development) 

 

Berdasarkan gambar tersebut di atas diberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Studi literatur atau studi kepustakaan  

Studi literatur dilaksanakan terhadap model yang 

dijadikan acuan dalam pengembangan model MOTHIV 

yaitu studi kepusta-kaan terhadap Metode Modelling The 

way, Think Pair Share, dan media pembelajaran video. 

Hal yang dilakukan adalah melakukan studi mengenai 

ketiga teori tersebut.  

2. Observasi Lapangan  

Observasi lapangan dilakukan pada bulan April 

2015 terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

sarana prasaran sekolah, latar belakang, dan karakteristik 

siswa di SMPN 2 Leuwisadeng. Dari hasil observasi 

lapangan ditemukan bahwa hasil belajar bahasa 

Indonesia tiga tahun terakhir masih dibawah KKM yaitu 

75% siswa berhasil mencapai KKM.    
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3. Draft model meliputi input, proses, dan output. 

a) Input  

Tahapan input dari model MOTHIV adalah adalah siswa 

kelas VIII (delapan), guru mata pelajaran, dan kurikulum 

mata pelajaran bahasa Indonesia. 

b) Proses  

Tahapan proses dalam draft model 

pengembangan MOTHIV adalah sebagai berikut: 

1) Guru memotivasi untuk membangkitkan minat belajar 

siswa. Pada langkah ini guru diharapkan dapat 

membangkitkan gairah dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.   

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada langkah ini, guru diharapkan dapat 

menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

ingin disampaikan sehingga siswa dapat mengukur 

sejauh mana materi yang harus dikuasai. Disamping 

itu, guru juga harus menyampaikan indikator-

indikator ketercapaian kompetensi dasar dan tujuan 
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pembelajaran yang diharapkan se-hingga siswa dapat 

mencapai indikator dan tujuan pembelajaran tersebut. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan menggali 

pengetahuan awal siswa. Pada tahapan ini guru 

diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

keterampilan dan pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan.  

4) Guru menyampaikan materi. Penyampaian materi 

sebagai pengantar adalah hal yang sangat penting. 

Guru memberikan materi pada permulaan 

pembelajaran. Sukses tidaknya suatu pembelajaran 

dimulai dari proses tersebut karena guru dapat 

memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa 

yang belum siap.  

5) Menyiapkan model dari siswa. Pada tahapan ini guru 

menyiapkan model yang dianggap sudah mencapai 

ahli dalam suatu bidang untuk mencontohkan, 

memperagakan, dan mempraktikkan suatu hal yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 
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6) Mengelompokkan siswa. Siswa dikelompokkan 

berpasang-pasangan yang didasarkan pada tingkat 

kemampuan individu siswa. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat berpasangan, memahami, berpikir 

bersama, berbagi, dan menyam-paikan hasil 

pemahamannya kepada kelompok lain agar kelompok 

lain dapat memahami apa yang belum dipahaminya. 

7) Guru menyajikan sebuah video. Pada tahapan ini guru 

diharapkan dapat membuat dan menyajikan video 

yang sangat menarik, unik dan sistematis. Hal 

tersebut bertujuan mengarahkan pola pikir siswa 

dalam menuangkan ide/gaga-sannya menjadi suatu 

bagian yang utuh dan menyeluruh berdasarkan 

informasi yang diterima dari proses menyaksikan 

sebuah video tersebut. 

8) Siswa menyampaikan hasil penuangan ide, gagasan, 

dan informasi di depan kelas. Pada tahapan ini siswa 

diharapkan dapat meningkatkan rasa keberanian, 

percaya diri, sekaligus mempraktekkan, 

memperagakan, dan memerankan sebagai seseorang 

yang ahli dalam suatu bidang. Ide/gagasan/informasi 
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yang disampaikan didapatkan dari proses 

menyaksikan sebuah video yang disajikan oleh guru. 

9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari 

Pengembangan draft model meliputi tersebut 

diberikan kepada ahli model untuk diperiksa dan 

diberikan penilaian mengenai pengujian model 

MOTHIV. Draft model tersebut disetujui oleh ahli model 

.  

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan, 

a. Menyusun draft model, perangkat pembelajaran, 

instrumen kognitif, afektif, dan psikomotor. 

b. Penilaian draft model dari ahli model 

c. Perbaikan draft model 

d. Penilaian perangkat pembelajaran (RPP, instrumen 

kognitif, afektif, dan psiko-motor, materi 

pembelajaran, dan video kejadian/peristiwa) oleh ahli 

materi. 
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e. Perbaikan perangkat pembelajaran (RPP, instrumen 

kognitif, afektif, dan psikomotor, materi 

pembelajaran, dan video kejadian/peristiwa) 

f. Persetujuan pelaksanaan uji coba terbatas. 

2. Tahap Pengorganisasian 

Tahap pengorganisasian meliputi penentuan 

expert judgement yang memvalidasi model pembelajaran 

yang diciptakan oleh peneliti dari berbagai aspek, yaitu 

konten/sesuai dengan materi, serta langkah-langkah dari 

model itu sendiri. Konten dan materi, expert judgement 

akan dilakukan oleh dosen Program studi Bahasa dan 

sastra Indonesia Universitas Pakuan Bogor yaitu Dr. Eri 

Sarimanah, M.Pd., sedangkan langkah-langkah dari 

pengembangan model pembe-lajaran, akan dilakukan 

oleh koordinator mata pelajaran Bahasa Indonesia se-

kecamatan Leuwisadeng yaitu Drs.Sumari.  

Selain penetuan expert judgement, pada tahap 

pengorganisasian ini dite-tapkan pula objek penelitian, 

yaitu Riri suheriah, (Guru Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia, SMP Negeri 2 Leuwisadeng), Wiwin, S.Pd 

(Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, SMP Islam AN-
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Nuriyah), dan Darmawan, S.Pd (Guru mata pelajaran B. 

Indonesia, SMP Negeri 1Leuwiliang) serta siswa kelas 

VIII dari SMP Negeri 2 Leuwisadeng, SMP Islam AN-

Nuriyah, dan SMP Negeri 1 Leuwiliang. . 

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap yang dilakukan pada kegiatan ini ialah 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII dari 

SMP Negeri 2 Leuwisadeng melaksanakan uji coba 

terbatas dengan dua kali tindakan dan satu kali post tes. 

Guru melaksanakan rencana pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah dirancang, hal tersebut meliputi 

pendahuluan, kegiatan awal, kegiatan inti yang diakhiri 

dengan kegiatan evaluasi pembelajaran. Langkah 

tersebut dilakukan untuk mengupayakan kearah 

perbaikan dan kualitas pembelajaran yang diusahakan 

pemanfaatannya oleh peneliti maupun semua pihak yang 

terkandung dalam penelitian tersebut. 

 

Pelaksanaan disesuaikan dengan Model 

MOTHIV yang dapat dilihat se-bagai berikut ; 
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Tabel 5. Tahapan Proses Pembelajaran dengan Pengembangan 

Model Pembelajaran MOTHIV 

Tahap Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Model 

Pembelajaran 

kegiatan Awal 

Guru membuka suasana pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan menyapa siswa 

7 menit   

guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan tadarus, melihat kerapian 

siswa, kebersihan kelas, dan mengecek 

kehadiran siswa 

Guru melakukan apersepsi melalui tanya 

jawab mengenai materi pelajaran yang sudah 

dipelajari sebelumnya 

guru menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

Kegiatan Inti 

Guru menyajikan materi sebagai pengantar 

pembelajaran menggunakan media proyektor 

dan in focus. 

5 menit 

MOTHIV 
Siswa dan guru melakukan Tanya jawab 

terkait dengan materi yang telah disampaikan. 

15 menit Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok yang berpasangan serta tempat 

duduk dari masing-masing kelompok tersebut. 
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Guru menyiapkan model dari siswa untuk 

menjadi seorang pembaca berita. 

Model siswa membacakan sebuah berita  

Masing-masing kelompok memahami dan 

menyimak pembacaan berita yang disajikan 

oleh model tersebut dengan baik. 

Masing-masing kelompok berpikir dengan 

pasangannya untuk memahami dan 

menuliskan isi berita yang disajikan 

berdasarkan unsur 5W+1H. 

Masing-masing kelompok berbagi dengan 

kelompok lainnya untuk menyampaikan isi 

teks berita yang disajikan oleh model dari 

siswa.  10 menit 

Siswa melakukan kegiatan tanya jawab terkait 

dengan hasil isi teks berita berdasarkan unsur 

5W+1H yang disampaikan tiap kelompok. 

Guru menyajikan video peristiwa/kejadian 5 menit 

Siswa membuat teks berita secara utuh 

berdasarkan video peristiwa/kejadian yang 

disajikan oleh guru. 

 

10 menit 

Perwakilan dari tiap kelompok memerankan 

sebagai pembaca berita 

20 menit Siswa membacakan berita yang dibuat dari 

hasil penyajian video kejadian/peristiwa yang 

disajikan oleh guru. 

Kegiatan 

Penutup 

Siswa bersama dengan guru menyimpulkan 

materi pembelajaran 
8 menit 
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4. Tahap Evaluasi/Control  

Evaluasi dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan 

instrumen yang telah disediakan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk me-ngetahui apakah pelaksanaan dalam 

menerapkan model MOTHIV sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Hasil ini 

akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

memperbaiki kekurangan yang terjadi pada setiap 

pertemuan.  

Evaluasi juga dilakukan terhadap semua aktivitas 

guru dan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Maka 

dari itu diperlukan kerjasama antara peneliti dengan guru 

model untuk mengalisis setiap data sehingga dihasilkan 

data yang akurat. Sedangkan evaluasi terhadap hasil 

belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dilakukan 

dengan tes untuk mengukur ranah kognitif serta non tes 
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(angket atau wawancara) untuk mengukur ranah afektif 

dan psikomotor. 

 

G. Instrumen Penelitian  

Adapun instrumen penelitian adalah hasil belajar 

yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai berikut:  

1. Hasil belajar kognitif Bahasa Indonesia 
Dalam aspek kognitif, sejauh mana peserta didik 

mampu memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur 

secara logis sehingga menjadi suatu pola, struktur, atau 

suatu bentuk yang baru. Peserta didik mampu 

menguraikan kembali kemu-dian memadukannya dengan 

pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian 

diberi penilaian/pertimbangan. 

a. Definisi konseptual 

Definisi konseptual Hasil belajar bahasa 

Indonesia dapat dikatakan bahwa banyaknya 

pengetahuan yang didapat siswa setelah mengikuti 

proses pembela-jaran pada jenjang waktu tertentu agar 

dapat menyelesaikan suatu masalah yang ditunjukan oleh 

skor hasil belajar siswa. Penguasaan keterampilan 
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berbahasa sis-wa diperoleh setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran selama jangka waktu ter-tentu. Biasanya 

dinyatakan dengan sebuah nilai sesuai dengan 

kemampuannya yang nilai tersebut diberikan oleh guru. 

b. Definisi operasional 

Hasil Belajar adalah skor kemampuan siswa 

tentang penguasaan materi bahasa Indonesia dengan 

menggunakan tes di akhir pertemuan dalam satu kompe-

tensi dasar dalam bentuk uraian jawaban dan 

berdasarkan kisi-kisi pembuatan soal yang mengacu 

pada kurikulum yang berlaku. 

c. Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan 

data hasil belajar bahasa Indonesia siswa adalah dengan 

tes pilihan ganda. Tes tersebut dibuat dan dise-suaikan 

dengan standar kompetensi yang dinyatakan dalam 

indikator sebagai berikut : 
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Tabel 5 Kisi-Kisi Hasil Belajar Aspek Kognitif 
KD Materi 

Pokok 

Dimensi 

Pengetahuan 

Dimensi Proses Pengetahuan Jumlah 

C1 C2 C3 C4  

  Pengetahuan 

Faktual 

1,2,3,11,13

,14,15,17,1

8,19,20,21,

32,33 

24,28,  10,

16, 

8,36  

Pengetahuan 

Konseptual 

12 4,34,3

5, 40 

 7,  

Pengetahuan 

Prosedural 

 6,9,27,

30,31, 

38,   

Pengetahuan 

Metakognisi 

 29, 37,    

 TOTAL 35 

d. Kisi-Kisi Penilaian 

Berdasarkan kisi-kisi instrumen tes di atas, 

dibuatlah skala penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur kemampuan hasil Bahasa Indonesia dengan 

skor benar 1 dan skor salah 0. 
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e. Kalibrasi Instrumen 

Sebelum instrumen tes diberikan pada kelas yang 

diambil sebagai sampel, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba kepada kelas yang bukan sampel yaitu kelas VIII-2 

sebagai kelas uji coba. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui apakah butir pertanyaan dalam soal telah 

memenuhi kriteria  yang  baik  atau  belum. Adapun 

yang  digunakan dalam  pengujian soal meliputi 

validitas dan reliabilitas soal. Sedangkan pada 

pengujian tes meliputi validitas, reliabilitas, indeks 

kesukaran dan daya beda. 

a)  Validitas instrumen hasil belajar kognitif 

Menghitung validitas instrumen digunakan poin 

biserial. Selanjutnya untuk menentukan kriterias 

validitas yang diperoleh adalah membandingkan harga 

thitung setiap butir pernyataan dengan ttable. Suatu butir 

dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r 

tabel (r hitung > r table) pada penerimaan 0,05. Sebaliknya 

jika r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung < r tabel )  maka 

butir tersebut dinyatakan tidak valid.  
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Tabel 5.1. Hasil perhitungan validitas butir soal Kognitif 
No Kriteria Nomor soal Jumlah Persentase 

 

1 

 

Valid 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,33,34,35,36,

37,38,39,. 

 

3

5 

 

87,5% 

2 Drop 22,23,25,26,39 

 

5 12,5% 

b)  Reliabilitas Instrumen Hasil Belajar kognitif 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas butir 

soal dengan menggunakan rumus K-R 20, diperoleh 

nilai  r11  = 0,91. Dengan mengkonsultasikan pada nilai 

rtabel dengan n = 38 pada taraf signifikansi 5% sebesar 

0,320. Maka instrumen angket dikatakan reliabel, karena 

nilai r11   lebih besar dari nilai rtabel. Untuk perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

2. Hasil belajar Afektif Bahasa Indonesia 
Penilaian afektif (sikap) sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik un-tuk mencapai ketuntasan 

dan keberhasilan dalam pembelajaran. Seorang peserta 
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didik yang tidak memiliki minat terhadap mata pelajaran 

tertentu, maka akan kesulitan untuk mencapai ketuntasan 

belajar secara maksimal. 

a. Definisi konseptual 

Definisi konseptual Hasil belajar bahasa 

Indonesia pada aspek skala sikap peserta didik adalah 

banyaknya peserta didik yang memiliki minat terhadap 

mata pelajaran untuk membantu mencapai ketuntasan 

pembelajaran secara maksimal. Proses pengukuran sikap 

dari beberapa aspek yang perlu dinilai dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain: observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, lapo-ran pribadi, dan penggunaan 

skala sikap. 

b. Definisi operasional 

Secara umum aspek afektif yang perlu dinilai 

dalam proses pembelajaran terhadap berbagai mata 

pelajaran mencakup beberapa hal, sebagai berikut: 

a) Penilaian sikap terhadap materi pelajaran. Berawal 

dari sikap positif terha-dap mata pelajaran akan 

melahirkan minat belajar, kemudian mudah diberi 
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motivasi serta lebih mudah dalam menyerap materi 

pelajaran. 

b) Penilaian sikap terhadap guru. Peserta didik perlu 

memilki sikap positif terha-dap guru, sehingga 

mudah menyerap materi yang diajarkan oleh guru. 

c) Penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. 

Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap 

proses pembelajaran, sehingga pencapaian hasil 

belajar bisa maksimal.  

d) Penilaian sikap yang berkaitan dengan nilai atau 

norma yang berhubungan dengan suatu materi 

pelajaran. 

c. Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Afektif 

Pengukuran instrumen afektif  berupa angket 

dengan menggunakan skala Likert. Pernyataan-

pernyataan positif dan negative dengan skala 1-4. Untuk 

pernyataan positif: 1= sangat tidak setuju (STS), 2 = 

tidak setuju (TS), 3=setuju (S), 4=sangat setuju (SS); 

Untuk pertanyaan negatif : 4 = sangat tidak setuju (STS), 

3 = tidak setuju (TS), 2 = setuju (S), 1 = sangat setuju 

(SS). Kisi-kisi intstrumen sebagai berikut: 
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Tabel 6. Kisi – Kisi Instrumen Aspek Afektif 

No. Indikator 

Pernyataan/Pertany

aan/Jenjang 
Jumlah 

Positif Negatif 
 

1 Persepsi Siswa tentang 

pembelajaran 

1 1 2 

2 Sikap siswa terhadap 

model pembelajaran yang 

diterapkan 

1 2 3 

3 Pengaruh penyampaian 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran bagi 

kehidupan sehari-hari. 

1 1 2 

4 Tingkat partisipasi siwa 

dalam KBM 

1 1 2 

5. Tingkat Perhatian siswa 

dalam KBM. 

1 1 2 

6. Motivasi siswa dalam 

pembelajaran. 

1 1 2 

Jumlah 6 7 13 
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Instrumen hasil belajar afektif  berbentuk 

angket/kuisioner dengan model skala likert dengan 

rincian kategori skor,sebagai berikut; 

 

Tabel 7. Rincian Kategori Skor 

NO Pernyataan Simbol Skor 

1 Sangat setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Kurang setuju KS 3 

4 Tidak setuju TS 2 

5 Sangat tidak setuju STS 1 

Pernyataan tentang sikap meminta responden 

menunjukkan perasaan yang positif atau negatif terhadap 

suatu objek, atau suatu kebijakan. Kata-kata yang sering 

digunakan pada pertanyaan sikap menyatakan arah 

perasaan seseorang; menerima atau menolak, 

menyenangi atau tidak menyenangi, baik-buruk, diingin-

kan atau tidak diinginkan. 

a) Kalibrasi Instrumen Angket Aspek Afektif 

Kalibrasi instrumen hasil belajar afektif 

dilakukan oleh respon para ahli. Proses validasi ini 

disebut expert judgement yang dilaksanakan pada Delphi 



 

 
  113 | P a g e  

 

I dan Delphi II. Dari hasil instrumen afektif yang 

dilakukan oleh respon para ahli menyatakan bahwa 13 

butir pernyataan yang dibuat, sudah dinyatakan valid dan 

layak digunakan untuk menilai hasil belajar afektif. 

3. Hasil Belajar Psikomotorik Bahasa Indonesia 
Hasil belajar bahasa Indonesia dalam penilaian 

hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus 

mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat 

dilakukan pada saat proses berlangsung yaitu pada waktu 

peserta didik melakukan praktik, atau sesudah proses 

berlangsung dengan cara mengetes peserta didik 

a. Definisi konseptual 

Hasil belajar psikomorik adalah hasil belajar yang 

diperoleh melalui skill dengan melibatkan fisik dan 

pikiran seperti kemampuan bertindak serta kreatifitas 

siswa  saat pembelajaran berlangsung. 

b. Definisi operasional 

Penilaian hasil belajar psikomotor dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu, pertama melalui 

pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa 

selama proses belajar mengajar. Kedua, setelah proses 
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belajar yaitu dengan cara membe-rikan tes kepada siswa 

untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Ketiga, beberapa waktu setelah proses belajar selesai dan 

kelak dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian, 

penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan 

harus mencakup persiapan, proses, dan produk 

c. Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Psikomotor 

Instrumen observasi digunakan untuk 

mendapatkan hasil belajar pada ra-nah psikomotorik. 

Pengukuran hasil observasi menggunakan gradasi skor: 

Skor 5 bila dianggap cara melakukan aspek keterampilan 

sangat tepat, skor 4 bila tepat, skor 3 bila kurang tepat, 

skor 2 bila tidak tepat, dan skor 1 bila sangat tidak tepat 

untuk setiap aspek keterampilan. 

Tabel 8.  Kisi-kisi Observasi Aspek Psikomotorik 

No. 
Indikator 

Psikomotor 
Unsur yang Dinilai 

Skor 

5 4 3 2 1 

1 

Moving 

Kemampuan bekerjasama dalam kelompok      

2 Kemampuan mengeksplorasi pengetahuan      

3 Selalu memperhatikan selama pembelajaran      

4 Tugas dikerjakan dengan baik dan tepat waktu      
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Pedoman penskoran dapat berupa daftar periksa 

observasi atau skala penilaian yang harus mengacu pada 

soal. Berikut merupakan skala penilaian dari aspek 

psikomotorik, 

Tabel 9. Penskoran Aspek Psikomotorik 

Bobot Penilaian Keterangan 

1 Sangat tidak tepat 

2 Tidak tepat 

3 Kurang tepat 

4 Tepat  

5 Sangat tepat 

Keterangan penilaian : 

Rata − rata =
Jumlah skor perolehan

J𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100 

Soal/lembar tugas/perintah kerja ini selanjutnya 

dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan yang 

diamati. Untuk soal dari contoh kisi-kisi di atas, cara 

5 

Communicati

ng 

Kemampuan berpendapat dalam kelompok      

6 Aktif  bertanya selama pembelajaran      

7 Kemampuan berdiskusi /presentasi kelompok      
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menuliskan daftar periksa observasi atau skala 

penilaiannya sebagai berikut. 

a) Mencermati soal  

b) Mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan kunci  

c) Mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan dari 

setiap aspek keterampilan kunci  

d) Menentukan jenis instrumen untuk mengamati 

kemampuan peserta didik, apakah daftar periksa 

observasi atau skala penilaian 

e) Menuliskan aspek-aspek keterampilan dalam bentuk 

pertanyaan/pernyataan ke dalam tabel 

f) Membaca kembali skala penilaian atau daftar 

periksa observasi untuk meyakinkan bahwa 

instrumen yang ditulisnya sudah tepat 

g) Meminta orang lain untuk membaca atau menelaah 

instrumen yang telah ditulis untuk meyakinkan 

bahwa instrumen itu mudah dipahami oleh orang 

lain. 

d. Kalibrasi Instrumen Aspek Psikomotorik 

Pengujian instrumen dengan menggunakan 

Expert judgment yang dilaku-kan 2 orang ahli (expert 
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model dan ahli content/materi) ditentukan skor skala 

penilaian 1-5. Setiap butir dinyatakan valid apabila 

mendapat rata-rata penilaian 4 dari kumulatif penilaian 

setiap panelis. Hasil validasi instrumen psikomotor dari 

ahli menyatakan bahwa instrumen tersebut sudah sesuai 

dan dapat diujicobakan. 

Instrumen observasi dilakukan oleh respon para 

ahli. Proses validasi ini disebut expert judgement yang 

dilaksanakan pada Delphi I dan Delphi II. Dari hasil 

instrumen  psikomotor yang dilakukan oleh respon para 

ahli menyatakan bahwa instrumen tesebut sudah 

dinyatakan valid dan layak digunakan untuk menilai 

hasil belajar psikomotor. 

H.  Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 
Data kuantitatif merupakan hasil daya serap 

siswa terhadap pembelajaran akan dikumpulkan melalui 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar secara tertulis dengan 

alat bantu soal-soal bentuk pilihan ganda, angket afektif, 

lembar observasi, dan kuesioner.  Data kuantitatif 

merupakan hasil berupa nilai yang diperoleh dari 
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evaluasi dan akan dianalisis menggunakan statistic 

deskriptif, yaitu dengan cara mencari nilai rata-rata kelas 

dari hasil belajar siswa akan diketahui tingkat kemajuan 

dalam belajar.  

 

2. Analisis Data Kualitatif 
Pengambilan data yang dilakukan dilapangan 

dengan cara participal observation, in depth interview, 

dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah 

buku catatan, kamera, dan lainnya. Pengujian yang 

dilakukan adalah dengan pengujian kredibilitas, yang 

meliputi pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi 

teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberchek. 

Pengujian transferability yang merupakan penerapan 

dari hasil penelitian dengan membuat laporan secara 

terperinci dan jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Penelitian depenability dilakukan dengan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Pengujian konfirmability 

adalah pengujian yang dapat dilakukan secara bersama, 

dengan melakukan pengujian konfirmability berarti 
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menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Pengembangan Model 

Langkah-langkah pengembangan model mengacu 

kepada studi litera-tur/tinjauan teori dan observasi 

lapangan.studi literatur dilaksanakan terhadap mo-del 

pembelajaran yang dijadikan acuan dalam 

pengembangan model “MOTHIV” (Modelling The Way, 

think Pair share, dan media pembelajaran Video). Studi 

lite-ratur juga dilakukan terhadap kesesuaian antara 

pengembangan model  “MOTHIV” (Modelling The Way, 

think Pair share, dan media pembelajaran Video) dengan 

karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Observasi 

lapangan dilakukan terhadap guru mata pelajaran bahasa 
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Indonesia, sarana dan prasarana sekolah, latar belakang 

siswa, dan karakteristik siswa. Kolaborasi antara tinjauan 

teori dengan obeservasi lapangan menghasilkan draft 

model “MOTHIV” (Modelling The Way, think Pair 

share, dan media pembelajaran Video). 

 

1. Tinjauan teori 

Berdasarakan kajian teori, maka dapat dijelaskan 

bahwa metode pembela-jaran Modelling The Way pada 

dasarnya lebih menuntut siswa untuk berlatih, 

memperagakan atau melakukan suatu kegiatan yang 

berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan tersebut diperagakan agar siswa lebih mema-

hami materi yang disampaikan sekaligus mendapatkan 

pengalaman tentang cara untuk melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

Model pembelajaran Think Pair Share 

merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk berpikir tentang materi yang dapat ditangkap, 

men-coba berpasangan dengan temannya kemudian 

membagikan materi yang dida-patnya kepada teman 
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yang lainnya. penggunaan media pembelajaran, tidak 

dapat dibuat secara asal-asalan tetapi dibuat dengan 

mengacu kepada kurikulum dan si-labus. Penggunaan 

video pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk 

mengem-bangkan kreatifitas guru dan siswa. 

 

2.  Hasil observasi lapangan 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang 

dilakukan di beberapa sekolah menengah Pertama (SMP) 

Negeri maupun swasta di kecamatan Leuwisadeng serta 

informasi dari dari guru yang mengajar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia diperoleh data bahwa rata-rata nilai 

rata-rata keterampilan menulis bahasa Indo-nesia 

memiliki nilai dibawah KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah, proses pembe-lajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia dilakukan secara kurang efektif, penerapan 

metode ceramah yang diselingi tanya jawab (misalnya 

selalu menyuruh siswa un-tuk mengerjakan  LKS), 

penggunaan pendekatan yang konvensional dan sedikit 

inovasi, tidak menggunakan media atau sumber 

pembelajaran yang tepat, hanya mengandalkan buku teks 
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saja sehingga kegiatan pembelajaran keterampilan me-

nulis berlangsung dengan monoton dan membosankan. 

Berdasarkan permasalah di atas, maka perlu 

adanya model pembelajaran yang efektif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan untuk menyelesaikan 

masalah terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

selalu dianggap membosankan, menjenuhkan, dan 

membuat siswa cenderung mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran tersebut, serta untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa terutama dalam meningkatkan 

keterampilan menulis siswa yaitu dengan cara 

mengembang-kan model “MOTHIV” (Modelling The 

way, Think Pair share, dan Media Pembe-lajaran Video). 

3. Draft Model 

Berdasarkan tinjauan teori dan observasi 

lapangan, maka dihasilkan draft model pengembangan 

Model “MOTHIV” (Modelling The way, Think Pair 

share, dan Media Pembelajaran Video) yang memiliki 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Guru memotivasi untuk membangkitkan minat 

belajar siswa. Pada langkah ini guru diharapkan 



 

 
  123 | P a g e  

 

dapat membangkitkan gairah dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.   

b. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada langkah ini, guru diharapkan dapat 

menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang ingin disampaikan sehingga siswa dapat 

mengukur sejauh mana materi yang harus dikuasai. 

Disamping itu, guru juga harus menyampaikan 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar 

dan tujuan pembelajaran yang diharapkan sehingga 

siswa dapat mencapai indikator dan tujuan 

pembelajaran tersebut. 

c. Guru memberikan apersepsi dengan menggali 

pengetahuan awal siswa. Pada tahapan ini guru 

diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

keterampilan dan pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan.  

d. Guru menyampaikan materi. Penyampaian materi 

sebagai pengantar adalah hal yang sangat penting. 

Guru memberikan materi pada permulaan pembela-

jaran. Sukses tidaknya suatu pembelajaran dimulai 
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dari proses tersebut karena guru dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa yang belum 

siap.  

e. Menyiapkan model dari siswa. Pada tahapan ini 

guru menyiapkan model yang dianggap sudah 

mencapai ahli dalam suatu bidang untuk 

mencontohkan, memperagakan, dan mempraktikkan 

suatu hal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

f. Mengelompokkan siswa. Siswa dikelompokkan 

berpasang-pasangan yang didasarkan pada tingkat 

kemampuan individu siswa. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat berpasangan, memahami, berpikir 

bersama, berbagi, dan me-nyampaikan hasil 

pemahamannya kepada kelompok lain agar 

kelompok lain dapat memahami apa yang belum 

dipahaminya. 

g. Guru menyajikan sebuah video. Pada tahapan ini 

guru diharapkan dapat membuat dan menyajikan 

video yang sangat menarik, unik dan sistematis. Hal 

tersebut bertujuan mengarahkan pola pikir siswa 
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dalam menuangkan ide/gagasannya menjadi suatu 

bagian yang utuh dan menyeluruh berdasarkan 

informasi yang diterima dari proses menyaksikan 

sebuah video tersebut. 

h. Siswa menyampaikan hasil penuangan ide, gagasan, 

dan informasi di depan kelas. Pada tahapan ini siswa 

diharapkan dapat meningkatkan rasa kebera-nian, 

percaya diri, sekaligus mempraktekkan, 

memperagakan, dan memeran-kan sebagai 

seseorang yang ahli dalam suatu bidang. 

Ide/gagasan/informasi yang disampaikan didapatkan 

dari proses menyaksikan sebuah video yang 

disajikan oleh guru. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

Setelah draft pengembangan model pembelajaran 

“MOTHIV” tercipta, maka dilakukan expert judgement 

dengan teknik Delphi. Expert judgement untuk model 

dan expert judgement untuk content/materi. Teknik 

Delphi satu dimulai dari penyerahan draft model 
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pembelajaran “MOTHIV” kepada Expert judgment 

untuk model yaitu Dr. Eri Sarimanah M.Pd selaku Dosen 

tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pakun Bogor. Setelah draft model 

pembelajaran dipelajari dan diamati oleh beliau, maka 

untuk Delphi satu tidak ada masukan serta revisi karena 

expert menilai bahwa draft model tersebut sudah cukup 

bagus, sesuai, dan layak untuk diterapkan dalam prosen 

uji coba terbatas.  

Proses teknik Delphi satu dilanjutkan kepada 

Expert judgement untuk content/materi yaitu Drs. 

Sumari selaku koordinator mata pelajaran bahasa 

Indonesia se-kecamatan Leuwisadeng dengan 

menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Masu-kan dan revisi dari content/materi adalah sebagai 

berikut: 

1. Sudah sesuai karena materi teks berita termasuk ke 

dalam KD 12.1 tentang menulis teks berita secara 

singkat, padat, dan jelas 
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2. Untuk pengembangan materi, dapat disajikan 

dengan video kejadian/kece-lakaan/peristiwa yang 

lain. 

3. Cara penilaian sudah sesuai. 

B. Field Testing (Uji Coba) dengan Revisi Model 
a. Uji Coba terbatas di SMP Negeri 2 Leuwisadeng 

Uji Coba terbatas dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng. Pelaksa-naan uji coba terbatas dilakukan 

pada bulan Agustus dan September dalam 2 kali 

tindakan dan satu kali post tes. Tindakan pertama 

dilakukan pada tanggal 8 september 2015 di kelas VIII-5 

dengan jumlah siswa 38 orang. 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan 

berdoa, mengondisikan kelas dan memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan kelas, serta kesiapan sumber dan 

media pembelajaran dengan menggunakan proyektor dan 

infokus. Memberi-kan motivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai. Menyampaikan kompetensi dasar, 

standar kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dengan menjelaskan pembelajaran 

menggunakan model “MOTHIV”. 
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Kegiatan inti terdiri dari 3 tahap yaitu tahap 

eksplorasi, tahap elaborasi, dan tahap konfirmasi. Pada 

tahap eksplorasi yaitu sebagai berikut:  

a) guru menyajikan materi sebagai pengantar 

pembelajaran menggunakan media proyektor dan in 

focus  

b) guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang berpasangan serta tempat duduk dari masing-

masing kelompok tersebut. 

c) Guru menyiapkan model dari siswa untuk menjadi 

seorang pembaca berita. 

d) Guru menyajikan video peristiwa/kejadian 

Pada tahap elaborasi kegiatan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

a) Siswa dan guru melakukan Tanya jawab terkait 

dengan materi yang telah disampaikan. 

b) Model siswa membacakan sebuah berita  

c) Masing-masing kelompok memahami dan 

menyimak pembacaan berita yang disajikan oleh 

model tersebut dengan baik. 
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d) Masing-masing kelompok berpikir dengan 

pasangannya untuk mmemahami dan menuliskan isi 

berita yang disajikan berdasarkan unsur 5W+1H. 

e) Siswa membuat teks berita secara utuh berdasarkan 

video peristiwa/kejadian yang disajikan oleh guru. 

Pada tahapan konfirmasi kegiatn yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Masing-masing kelompok berbagi dengan kelompok 

lainnya untuk menyampaikan isi teks berita yang 

disajikan oleh model dari siswa.  

b) Siswa melakukan kegiatan tanya jawab terkait 

dengan hasil isi teks berita berdasarkan unsur 

5W+1H yang disampaikan tiap kelompok. 

c) Perwakilan dari tiap kelompok memerankan sebagai 

pembaca berita 

d) Siswa membacakan berita yang dibuat dari hasil 

penyajian video kejadian/peristiwa yang disajikan 

oleh guru. 

Kegiatan akhir/penutup kegiatan yang dilakukan adalah 

guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan dan 



 

 
  130 | P a g e  

 

refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Pengembangan model pembelajaran “MOTHIV” 

pada uji coba terbatas tindakan pertama di SMPN 2 

Leuwisadeng belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

Pada uji coba terbatas tindakan pertama, guru model 

belum sepenuhnya memahami langkah-langkah model 

MOTHIV, belum dapat mengondisikan siswa dengan 

baik, sehingga siswa masih banyak yang merasa malu 

dan tidak berani untuk mengemukakan pendapat. Guru 

model tidak memberikan motivasi kepada siswa dan  

merasa kurang percaya diri. Siswa yang menjadi model 

pembawa berita merasa malu untuk membacakan 

beritanya dan belum sesuai dengan criteria pembaca 

berita yang baik. 

Pada uji coba terbatas tindakan kedua, guru 

model sudah mampu memo-tivasi siswa, mampu 

mengondisikan kelas dengan baik, antusiasme siswa 

mening-kat, siswa merasa percaya diri untuk tampil di 

depan kelas serta mengemukakan pendapat. Model dari 
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siswa sudah semakin percaya diri dan berperan sebagai 

pembaca berita dengan baik.  

Temuan lain yang didapatkan pada uj coba 

terbatas tindakan kedua adalah siswa sangat antusias 

dalam menulis teks berita karena melihat video yang 

disa-jikan sangat menarik. Siswa termotivasi untuk 

menyampaikan gagasan dan penda-patnya yang 

dituangkan dalam bentuk teks berita. Selain itu, siswa 

mampu meng-kritisi dan bertanya jawab mengenai isi 

teks berita yang dibuat oleh kelom-pok lainnya.  

 

 

Berikut gambar pelaksanaan uji coba terbatas                 

 `pada tindakan pertama dan kedua 

 

:  
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Gambar 5. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji coba 

terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 
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Gambar 7. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji coba 

terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 

Gambar 8. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji coba 

terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji coba 

terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 
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Gambar 10. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji coba 

terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 

Gambar 11. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji 

coba terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 
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Gambar 12. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji 

coba terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 

 

Gambar 13. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji 

coba terbatas di SMPN 2 Leuwisadeng 

 
a.  Refleksi uji coba terbatas  
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Refleksi Uji Coba terbatas dilaksanakan oleh 

peneliti dengan guru model, para observer dan rekan 

sejawat. Dari diskusi yang dilakukan, terdapat beberapa 

hal yang sudah baik dalam pelaksanaan tindakan dan 

harus di pertahankan, serta terdapat beberapa temuan 

yang harus diperbaiki. 

 

 

 

 

Berikut gambar ketika pelaksanaan refleksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pelaksanaan Refleksi hasil Uji coba terbatas 
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Adapun hasil pelaksanaan refleksi dari uji coba 

terbatas adalah sebagai berikut: 

1) Setting kelas 

Pelaksanaan setting kelas dengan memosisikan 

tempat model pembaca berita, dan kelompok 

berpasangan siswa kurang begitu rapi dan hanya 

asal-asalan saja. 

2) Pengelompokkan siswa 

Pengelompokkan siswa tidak sepenuhnya dilakukan 

berdasarkan kemampuan siswa tetapi masih ada 

yang didasarkan pada tempat duduk terdekat. 

3) Alokasi waktu 

Alokasi waktu sudah tepat karena ketika siswa 

membacakan hasil dari menulis teks berita, guru 

model hanya memberikan kesempatan kepada per-

wakilan dari 4 kelompok saja. 

4) Media pembelajaran 

Media pembelajaran sudah cukup memadai karena 

ketersediaan alat infocus. Hanya saja untuk ruangan 

kelas yang masih terang sehingga masih ada 
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pantulan cahaya yang membuat tayangan sedikit 

kurang jelas. 

5) Langkah-langkah pembelajaran 

Guru masih terlihat belum percaya diri dan ragu 

dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 

MOTHIV. Belum sepenuhnya dapat mengon-

disikan siswa dengan baik. 

6) Aktifitas guru 

Aktivitas guru model selama mengajar sudah cukup 

baik, sesuai dengan RPP dan cukup memahami 

model MOTHIV. Pada saat siswa mengerjakan 

tugas menulis teks berita, guru tidak terlalu banyak 

memantau siswanya, kurangnya informasi tentang 

model MOTHIV.   

7) Aktifitas siswa 

Aktivitas siswa sudah cukup baik dalam mengikuti 

pembelajaran. Hanya saja masih ada beberapa siswa 

yang malu-malu untuk mengungkapkan ide dan 

gagasannya dalam bertanya atau dalam 

memberanikan diri untuk membaca-kan teks berita 

serta masih ada beberapa siswa yang tidak 
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memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas 

menulis teks berita. 

 

8) System reward 

Pemberian reward kepada siswa sudah cukup baik dan 

engan memberikan pujian, tepuk tangan, dan benda yang 

unik. 

a. Teknik Delphi II 

Setelah uji coba terbatas selesai dilaksanakan, 

maka peneliti melaporkan temuan-temuan yang terjadi 

dalam uji coba terbatas kepada Expert judgement untuk 

model. Melihat permasalahan yang terjadi pada uji coba 

terbatas, menurut ahli model, perlu adanya revisi pada 

pengembangan model pembelajaran MOTHIV. Untuk 

lebih jelasnya, inilah hasil revisi dari model MOTHIV, 

yaitu: 

1) Revisi pada langkah pembelajaran MOTHIV yaitu 

pada tahapan siswa membacakan teks berita.  

2) Revisi dalam setting kelas serta dalam letak tempat 

duduk. 
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3) Penggunaan ruangan kelas yang agak gelap. 

Peneliti memperbaiki dan melaksanakan 

masukkan dari ahli untuk model dengan merevisi model 

pembelajaran MOTHIV. Langkah-langkah model 

pembe-lajaran MOTHIV setelah direvisi adalah sebagai 

berikut:  

1) Guru memotivasi untuk membangkitkan minat 

belajar siswa. Pada langkah ini guru diharapkan 

dapat membangkitkan gairah dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.   

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada langkah ini, guru diharapkan dapat 

menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang ingin disampaikan sehingga siswa dapat 

mengukur sejauh mana materi yang harus dikuasai. 

Disamping itu, guru juga harus menyampaikan 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar 

dan tujuan pembelajaran yang diharapkan sehingga 

siswa dapat mencapai indikator dan tujuan 

pembelajaran tersebut. 
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3) Guru memberikan apersepsi dengan menggali 

pengetahuan awal siswa. Pada tahapan ini guru 

diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

keterampilan dan pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan.  

4) Guru menyampaikan materi. Penyampaian materi 

sebagai pengantar adalah hal yang sangat penting. 

Guru memberikan materi pada permulaan pembela-

jaran. Sukses tidaknya suatu pembelajaran dimulai 

dari proses tersebut karena guru dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa yang belum 

siap.  

5) Menyiapkan model dari siswa. Pada tahapan ini 

guru menyiapkan model yang dianggap sudah 

mencapai ahli dalam suatu bidang untuk 

mencontohkan, memperagakan, dan mempraktikkan 

suatu hal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

6) Mengelompokkan siswa. Siswa dikelompokkan 

berpasang-pasangan yang didasarkan pada tingkat 

kemampuan individu siswa. Hal ini bertujuan agar 
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siswa dapat berpasangan, memahami, berpikir 

bersama, berbagi, dan me-nyampaikan hasil 

pemahamannya kepada kelompok lain agar 

kelompok lain dapat memahami apa yang belum 

dipahaminya. 

7) Guru menyiapkan tempat duduk pembaca berita dan 

tempat duduk kelompok siswa secara berpasangan. 

Pada tahapan ini, guru menyiapkan setting kelas 

agar pembelajaran Nampak lebih serius dan kondisi 

ruangan yang nyata untuk mendengarkan dan 

memahai berita yang disampaikan oleh model dari 

siswa. Pada tahapan mengkondisikan tempat duduk 

siswa secara berpasangan bertujuan agar siswa lebih 

mengenal teman pasangannya serta memiliki 

konsentrasi yang tinggi untuk memahami 

pembacaan berita. Selain itu, siswa semakin percaya 

diri dalam menyampaikan hasil pemahamannya 

kepada kelompok lainnya. 

8) Guru menyajikan sebuah video. Pada tahapan ini 

guru diharapkan dapat membuat dan menyajikan 

video yang sangat menarik, unik dan sistematis. Hal 
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tersebut bertujuan mengarahkan pola pikir siswa 

dalam menuangkan ide/gagasannya menjadi suatu 

bagian yang utuh dan menyeluruh berdasarkan 

informasi yang diterima dari proses menyaksikan 

sebuah video tersebut. 

9) Siswa menyampaikan hasil penuangan ide, gagasan, 

dan informasi di depan kelas. Pada tahapan ini siswa 

diharapkan dapat meningkatkan rasa kebera-nian, 

percaya diri, sekaligus mempraktekkan, 

memperagakan, dan memeran-kan sebagai 

seseorang yang ahli dalam suatu bidang. 

Ide/gagasan/informasi yang disampaikan didapatkan 

dari proses menyaksikan sebuah video yang 

disajikan oleh guru. 

10) Reward adalah pemberian bendera untuk tiap 

kelompok yang aktif dalam menyampaikan 

pemahamannya dari hasil memahami pembacaan 

berita dari model siswa. 1 boneka kecil untuk tiap 

siswa yang mampu menyampaikan berita dengan 

baik dan benar sesuai teks berita yang dibuat siswa 

dari hasil penayangan video peristiwa/kejadian. 
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11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

Tabel 10. Tahap Proses pembelajaran dengan pengembangan 

model pembelajaran MOTHIV (Modelling The way, Think Pair 

share dan media pembelajaran Video) 

Tahap Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Model 

Pembelajaran 

kegiatan Awal 

Guru membuka suasana pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan 

menyapa siswa 

7 menit   

guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  

dengan tadarus, melihat kerapian 

siswa, kebersihan kelas, dan 

mengecek kehadiran siswa 

Guru melakukan apersepsi melalui 

tanya jawab mengenai materi 

pelajaran yang sudah dipelajari 

sebelumnya 

guru menyampaikan kompetensi 

dasar dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

Kegiatan Inti 
Guru menyajikan materi sebagai 

pengantar pembelajaran 
5 menit MOTHIV 
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menggunakan media proyektor dan in 

focus  

Siswa dan guru melakukan Tanya 

jawab terkait dengan materi yang 

telah disampaikan. 

15 menit 

guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok yang berpasangan 

serta tempat duduk dari masing-

masing kelompok tersebut. 

Guru menyiapkan model dari siswa 

untuk menjadi seorang pembaca 

berita. 

Model siswa membacakan sebuah 

berita  

Masing-masing kelompok memahami 

dan menyimak pembacaan berita yang 

disajikan oleh model tersebut dengan 

baik. 

Masing-masing kelompok berpikir 

dengan pasangannya untuk 

mmemahami dan menuliskan isi 

berita yang disajikan berdasarkan 

unsur 5W+1H. 

Masing-masing kelompok berbagi 

dengan kelompok lainnya untuk 

menyampaikan isi teks berita yang 

disajikan oleh model dari siswa.  

10 menit 
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Siswa melakukan kegiatan tanya 

jawab terkait dengan hasil isi teks 

berita berdasarkan unsur 5W+1H 

yang disampaikan tiap kelompok. 

Guru menyajikan video 

peristiwa/kejadian 
5 menit 

Siswa membuat teks berita secara 

utuh berdasarkan video 

peristiwa/kejadian yang disajikan oleh 

guru. 

10 menit 

Perwakilan dari tiap kelompok 

memerankan sebagai pembaca berita 

20 menit 
Siswa membacakan berita yang dibuat 

dari hasil penyajian video 

kejadian/peristiwa yang disajikan oleh 

guru. 

Kegiatan 

Penutup 

Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan materi pembelajaran 
8 menit 

  

guru menyampaikan informasi 

tentang materi berikutnya 

 

Setelah di revisi maka akhirnya pengembangan 

model pembelajaran MOTHIV di terima dan disetujui 

oleh ahli model serta layak digunakan untuk ujicoba 

lebih luas. Proses teknik Delphi dua dilanjutkan kepada 

Expert Judgement untuk content/materi yaitu Bapak Drs. 
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Sumari dengan melaporkan temuan-temuan yang ada 

ketika pelaksanaan ujicoba terbatas.  

b. Uji Coba Luas di SMP Islam PUI Annuriyah 

Pelaksanaan uji coba luas dilakukan pada bulan 

September dalam 2 kali tindakan dan satu kali post test, 

yang diikuti oleh 32 siswa kelas VIII-1 SMP Islam 

Annuriyah kecamatan Leuwisadeng kabupaten Bogor. 

Tindakan yang dilakukan mengacu pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat. Tindakan 

pertama dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015. 

Dimulai pada pukul 10.40 sampai dengan 11.40 WIB. 

Tindakan uji coba luas kedua dilaksana-kan pada tanggal 

15 September 2015 dimulai pada pukul 07.10 sampai 

dengan 08.30 WIB. 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan 

berdoa, mengondisikan kelas dan memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan kelas, serta kesiapan sumber dan 

media pembelajaran dengan menggunakan proyektor dan 

infokus. Memberi-kan motivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai. Menyampaikan kompetensi dasar, 

standar kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran 
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yang akan dicapai dengan menjelaskan pembelajaran 

menggunakan model “MOTHIV” 

Kegiatan inti terdiri dari 3 tahap yaitu tahap 

eksplorasi, tahap elaborasi, dan tahap konfirmasi. Pada 

tahap eksplorasi yaitu sebagai berikut:  

a) Guru menyajikan materi sebagai pengantar 

pembelajaran menggunakan media proyektor dan in 

focus  

b) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang berpasangan serta tempat duduk dari masing-

masing kelompok tersebut. 

c) Guru menyiapkan model dari siswa untuk menjadi 

seorang pembaca berita. 

d) Guru menyajikan video peristiwa/kejadian 

Pada tahap elaborasi kegiatan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

a) Siswa dan guru melakukan Tanya jawab terkait 

dengan materi yang telah disampaikan. 

b) Model siswa membacakan sebuah berita  



 

 
  149 | P a g e  

 

c) Masing-masing kelompok memahami dan 

menyimak pembacaan berita yang disajikan oleh 

model tersebut dengan baik. 

d) Masing-masing kelompok berpikir dengan 

pasangannya untuk mmemahami dan menuliskan isi 

berita yang disajikan berdasarkan unsur 5W+1H. 

e) Siswa membuat teks berita secara utuh berdasarkan 

video peristiwa/kejadian yang disajikan oleh guru. 

Pada tahapan konfirmasi kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Masing-masing kelompok berbagi dengan kelompok 

lainnya untuk menyam-paikan isi teks berita yang 

disajikan oleh model dari siswa.  

b) Siswa melakukan kegiatan tanya jawab terkait 

dengan hasil isi teks berita berdasarkan unsur 

5W+1H yang disampaikan tiap kelompok. 

c) Perwakilan dari tiap kelompok memerankan sebagai 

pembaca berita 

d) Siswa membacakan berita yang dibuat dari hasil 

penyajian video keja-dian/peristiwa yang disajikan 

oleh guru. 
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Kegiatan akhir/penutup kegiatan yang dilakukan 

adalah guru bersama de-ngan siswa membuat 

kesimpulan dan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 Pengembangan model pembelajaran MOTHIV 

pada uji coba lebih luas di SMP Islam Annuriyah pada 

tindakan pertama, terdapat beberapa temuan, yaitu: 

a) Siswa masih belum terbiasa dengan menggunakan 

model pembelajaran karena hanya dapat menerima 

pembelajaran melalui model konvensional dan 

metode ceramah.  

b) Siswa masih merasa malu dalam menyampaikan 

gagasan-pendapatnya karena adanya observer di 

bangku belakang. 

c) Seringnya terdengar suara bising dan gaduh dalam 

sessi pembagian kelompok dan membacakan teks 

berita. 

d) Keterbatasan sambungan listrik untuk memasang 

media pembelajaran. 

e) Penyajian video peristiwa tidak aktual dan gambar 

video peristiwa buram. 
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f) Pengelompokkan siswa tidak sepenuhnya dilakukan 

berdasarkan kemampuan siswa tetapi masih ada 

yang didasarkan pada tempat duduk terdekat. 

 Proses tindakan kedua mengalami peningkatan. 

Ketika sesi berbagi, Siswa tidak malu dalam 

mengemukakan pendapat walaupun dengan kehadiran 

observer. Ketika sessi membacakan berita dari hasil 

penayangan video peristiwa atau kejadian, perwakilan 

siswa dari tiap kelompok, percaya diri dalam 

membacakan berita dengan baik dan benar. Suasana 

dapat terkendali dalam sessi pembagian kelompok serta 

membacakan teks berita.  

 Berikut gambar tindakan pertama dan kedua: 
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Gambar 15. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

 

Gambar 17.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 
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Gambar 18. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

 

Gambar 19. Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 2 Uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

a. Refleksi Uji Coba Luas di SMP Islam PUI Annuriyah 
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Refleksi membahas pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dengan meng-gunakan model pembelajaran 

MOTHIV, baik ketika tindakan pertama maupun 

tindakan kedua, adapun hasil dari refleksi adalah sebagai 

berikut: 

1) Setting kelas 

Pelaksanaan setting kelas sudah cukup baik. Apalagi 

dalam memposisikan tempat duduk antar kelompok. 

Keterbatasan sambungan listrik untuk memasang 

media pembelajaran  

 

2) Pengelompokan siswa 

Pengelompokkan siswa tidak sepenuhnya dilakukan 

berdasarkan kemampuan siswa tetapi masih ada 

yang didasarkan pada tempat duduk terdekat. Dan 

masih terdengar bising ketika pembagian kelompok. 

3) Alokasi waktu 

Alokasi waktu sudah tepat. 

4) Media pembelajaran 
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Media pembelajaran sudah cukup memadai karena 

ketersediaan alat infocus. Penyajian video peristiwa 

tidak aktual dan gambar video peristiwa buram 

5) Langkah-langkah pembelajaran 

Guru sudah memahami langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. 

Aktifitas guru 

Aktivitas guru model selama mengajar sudah cukup 

baik, sesuai dengan RPP dan cukup memahami 

model MOTHIV.   

6) Aktifitas siswa 

Aktivitas siswa sudah cukup baik dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sangat antusias berbagi dengan 

temannya, menulis teks berita, dan membaca-kan 

teks berita dengan baik 

7) System reward 

Pemberian reward sudah baik.  

c. Uji Coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

Pelaksanaan Uji Coba luas di SMP Negeri 1 

Leuwiliang dilakukan pada bulan September dalam dua 

kali tindakan dan satu kali post test, yang diikuti oleh 38 
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siswa kelas VIII-4 dan mengacu pada RPP yang telah 

dibuat. Tindakan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 

September 2015. Dimulai pada pukul 07.15 sampai 

dengan 08.35 WIB. Tindakan uji coba luas kedua 

dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015 dimulai 

pada pukul 07.15 sampai dengan 08.35 WIB 

Tindakan pertama dan kedua yang dilakukan di 

SMP Negeri 1 Leuwiliang sangat memuaskan baik siswa 

maupun guru yang menjadi model. Siswa sangat antusias 

dan sangat berperan aktif dalam setiap pembelajaran. 

Guru model mema-hami langkah-langkah model 

MOTHIV, sehingga kerjasama antara guru dan siswa 

sangat baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Siswa sangat bera-ni tampil dalam sessi berbagi kepada 

kelompok lainnya sementara siswa dari kelompok lain 

menanggapi dan bertanya jawab sehingga pembelajaran 

terlihat hidup. Pada sessi membuat teks berita dan 

berperan menjadi pembaca berita, siswa bersemangat 

dan saling mengacungkan tangannya untuk membacakan 

berita yang sudah dibuat berdasarkan video yang 
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disajikan oleh guru. Siswa merasa senang dan gembira 

dengan pembelajaran menggunakan model MOTHIV. 

Penilaian hasil belajar kognitif siswa berhasil 

karena sebanyak 84,97% siswa mencapai nilai KKM 74, 

hasil afektif 92,10% siswa mencapai nilai KKM 74, serta 

unutuk hasil psikomotor 92,10% siswa mencapai nilai 

KKM 74. Berikut gambar pada tindakan pertama kedua: 

 

Gambar 20.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 
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Gambar 21.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 Uji 

coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

 

Gambar 22.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 dan 2 

Uji coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 
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Gambar 23.  Aktivitas siswa dalam KBM pada tindakan 1 dan 2 

Uji coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

 

a. Refleksi Uji Coba Luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

Berdasarkan temuan-temuan pada uji coba luas 

dari tindakan pertama dan kedua serta hasil analisis dan 

pengamatan selama proses pembelajaran yang dilkukan 

oleh peneliti dan observer maka dilakukan refleksi. 

Adapun hasil refleksi tim kolabolator dari 

pelaksanaan uji coba lebih luas di SMP Negeri 1 

Leuwiliang adalah sebagai berikut: 

1) Setting kelas 

Ruangan kelas yang cukup sempit.  
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2) Pengelompokan siswa 

Pengelompokkan siswa sudah cukup baik. 

3) Alokasi waktu 

Alokasi waktu sudah tepat. 

4) Media pembelajaran 

Media pembelajaran sudah cukup memadai karena 

ketersediaan alat infocus. penyajian video peristiwa 

faktual dan aktual. 

5) Langkah-langkah pembelajaran 

Guru sudah memahami langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. 

 

6) Aktifitas guru 

Aktivitas guru model selama mengajar sudah cukup 

baik, sesuai dengan RPP dan cukup memahami 

model MOTHIV.   

7) Aktifitas siswa 

Aktivitas siswa sudah cukup baik dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sangat antusias berbagi dengan 

temannya, menulis teks berita, dan membaca-kan 

teks berita dengan baik. 
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8) System reward 

Pemberian reward sudah baik.. 

a. Teknik Delphi III 

Setelah pelaksanaan uji coba luas di dua 

sekolah, kemudian temuan-temuan yang ada 

didiskusikan dengan expert untuk model, hasil dari 

diskusi adalah adanya beberapa revisi dan masukan, 

yaitu: 

1) Penayangan video/kejadian yang akan disajikan 

kepada siswa harus yang aktual dan menarik agar 

siswa lebih menggali pemikiran dan gagasannya 

untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan.  

2) Diskusikan denganguru model agar memotivasi 

siswa dan membiasakan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menggunakan model terbaru. 

3) Beri motivasi, ajakan, dan ucapan yang bersifat 

persuasif agar siswa mau menyampaikan gagasan 

dan pendapatnya. 

4) Guru model perlu menjelaskan dan memperhatikan 

siswa agar tidak gaduh ketika pembagian kelompok. 
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5) Cari ruangan yang memiliki sambungan listrik atau 

jika tidak ada, perlu disiapkan sambungan listrik 

sendiri 

6) Perbaikan terhadap video peristiwa yang lebih actual 

dengan gambar yang cukup baik. 

7) Diskusikan kepada guru model agar membagi 

kelompok sesuai kondisi kemampuan siswa 

Adapun dari expert content/materi tidak ada 

revisi, karena berdasarkan hasil pengolahan data 

penilaian hasil belajar kognitif, afektif, psikomotor sudah 

baik.  Dari hasil teknik Delphi III maka tercipta model 

yang terekomendasi, yaitu sebagai berikut:  

Model Pembelajaran MOTHIV (Modelling 

The way, Think Pair share dan media 

pembelajaran Video) 
 

Model pembelajaran MOTHIV (Modelling 

The way, Think Pair share dan media pembelajaran 

video) merupakan model pembelajaran aktif, kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan. Model ini menekankan 

keaktifan siswa baik dalam menggali ide, gagasan, dan 
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buah pikirannya yang dituangkan ke dalam bentuk 

tulisan menjadi teks berita. Selain itu, model ini juga 

memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalm 

proses membacakan berita seperti pembaca berita 

professional di televisi. Melatih dan meningkatkan rasa 

percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat dan 

berbicara di depan khalayak ramai.  

Proses pembelajaran menggunakan model 

MOTHIV cirinya adalah adanya model untuk untuk 

memeragakan suatu hal, kemudian siswa yang lain 

berpasangan, mencoba memahami dengan berpikir 

bersama, berbagi kepada siswa lainnya dari hasil buah 

pikiran dalam memahami apa yang dilakukan oleh 

model tersebut, dan siswa disajikan sebuah tayangan 

untuk menggali ide, gagasan dan buah pikirannya 

kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan.  

Langkah-langkah dalam model pembelajaran 

MOTHIV adalah sebagai berikut: 

a. Guru memotivasi untuk membangkitkan minat 

belajar siswa. Pada langkah ini guru diharapkan 



 

 
  164 | P a g e  

 

dapat membangkitkan gairah dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.   

b. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada langkah ini, guru diharapkan dapat 

menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang ingin disampaikan sehingga siswa dapat 

mengukur sejauh mana materi yang harus dikuasai. 

Disamping itu, guru juga harus menyampaikan 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar 

dan tujuan pembelajaran yang diharapkan sehingga 

siswa dapat mencapai indikator dan tujuan 

pembelajaran tersebut. 

c. Guru memberikan apersepsi dengan menggali 

pengetahuan awal siswa. Pada tahapan ini guru 

diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

keterampilan dan pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan.  

d. Guru menyampaikan materi. Penyampaian materi 

sebagai pengantar adalah hal yang sangat penting. 

Guru memberikan materi pada permulaan 

pembelajaran. Sukses tidaknya suatu pembelajaran 
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dimulai dari proses tersebut karena guru dapat 

memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa 

yang belum siap.  

e. Menyiapkan model dari siswa. Pada tahapan ini 

guru menyiapkan model yang dianggap sudah 

mencapai ahli dalam suatu bidang untuk 

mencontohkan, memperagakan, dan mempraktikkan 

suatu hal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

f. Mengelompokkan siswa. Siswa dikelompokkan 

berpasang-pasangan yang didasarkan pada tingkat 

kemampuan individu siswa. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat berpasangan, memahami, berpikir 

bersama, berbagi, dan menyampaikan hasil 

pemahamannya kepada kelompok lain agar 

kelompok lain dapat memahami apa yang belum 

dipahaminya. 

g. Guru menyiapkan tempat duduk pembaca berita dan 

tempat duduk kelompok siswa secara berpasangan. 

Pada tahapan ini, guru menyiapkan setting kelas 

agar pembelajaran Nampak lebih serius dan kondisi 
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ruangan yang nyata untuk mendengarkan dan 

memahai berita yang disampaikan oleh model dari 

siswa. Pada tahapan mengkondisikan tempat duduk 

siswa secara berpasangan bertujuan agar siswa lebih 

mengenal teman pasangannya serta memiliki 

konsentrasi yang tinggi untuk memahami 

pembacaan berita. Selain itu, siswa semakin percaya 

diri dalam menyampaikan hasil pemahamannya 

kepada kelompok lainnya. 

h. Guru menyajikan sebuah video. Pada tahapan ini 

guru diharapkan dapat membuat dan menyajikan 

video yang sangat menarik, unik dan sistematis. Hal 

tersebut bertujuan mengarahkan pola pikir siswa 

dalam menuangkan ide/gagasannya menjadi suatu 

bagian yang utuh dan menyeluruh berdasarkan 

informasi yang diterima dari proses menyaksikan 

sebuah video tersebut. 

i. Siswa menyampaikan hasil penuangan ide, gagasan, 

dan informasi di depan kelas. Pada tahapan ini siswa 

diharapkan dapat meningkatkan rasa kebe-ranian, 

percaya diri, sekaligus mempraktekkan, 
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memperagakan, dan meme-rankan sebagai 

seseorang yang ahli dalam suatu bidang. 

Ide/gagasan/infor-masi yang disampaikan 

didapatkan dari proses menyaksikan sebuah video 

yang disajikan oleh guru. 

j. Reward adalah pemberian bendera untuk tiap 

kelompok yang aktif dalam menyampaikan 

pemahamannya dari hasil memahami pembacaan 

berita dari model siswa. Satu boneka kecil untuk 

tiap siswa yang mampu menyampaikan berita 

dengan baik dan benar sesuai teks berita yang dibuat 

siswa dari hasil penayangan video 

peristiwa/kejadian. 

k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

C. Pengujian Kefektifan Model dan Target 

1.  Hasil Belajar Kognitif 
a. Hasil belajar kognitif di SMP Negeri 2 Leuwisadeng 

(Uji coba Terbatas) 
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Uji coba terbatas dilaksanakan di SMPN 2 

leuwisadeng dengan dua kali tindakan dan satu kali post 

tes. Berikut rekapitulasi data hasil belajar kognitif di 

SMPN 2 leuwisadeng: 

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif Siswa kelas 

VIII-5 di SMPN 2 Leuwisadeng Bogor 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 60-65 4 11% 

32:38x100=84,21% 

2 66-71 2 5% 

3 72-77 8 21% 

4 78-83 21 55% 

5 84-89 2 5% 

6 90-95 1 3% 

Jumlah 38 100% 
 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan model pembelajaran MOTHIV untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 2 

Leuwisadeng berhasil, karena sebanyak 84,21% siswa 
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mencapai KKM 72. Hasil belajar siswa meningkat jika 

dibandingkan dengan hasil pra tindakan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari diagram berikut ini: 

 

Gambar 24.  Hasil belajar Kognitif pada Uji Coba terbatas di 

SMPN 2 Leuwisadeng Bogor 

Gambar di atas membuktikan bahwa aspek 

kognitif peserta didik mengalami perubahan setelah 

dilakukan proses pembelajarn menggunakan 

pengembangan model MOTHIV (Modelling The way, 

think Pair share, dan media pembelajaran video). 

Perubahan tersebut dialami siswa SMPN 2 Leuwisadeng 

sebagai sekolah yang menjadi pelaksanaan uji coba 

terbatas. Peningkatan tampak signifikan dari sebelum 

Series1; 
Pra; 75%

Series1; 
Tindakan; 

84,21%
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tindakan dengan jumlah 75% dan setelah tindakan yaitu 

84,21%.  

Dengan demikian perubahan hasil belajar 

kognitif di SMPN 2 leuwisadeng sejalan dengan teori 

Nana Sudjana, Harun, dan Mansur yang menyatakan 

bahwa perubahan tingkah laku individu yang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

b. Data hasil belajar kognitif siswa SMP Islam AN-

Nuriyah (uji coba luas) 

Uji coba luas dilaksanakan di SMP Islam AN-

Nuriyah dengan dua kali tindakan dan satu kali post tes. 

Berikut data hasil belajar kognitif di SMP Islam AN-

Nuriyah: 

 

 

 

 

Tabel  12. Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif siswa 

Kelas VIII-1 SMP Islam AN-Nuriyah 

NO RENTANG JUMLAH PERSENTASE KETUNTASAN 
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NILAI KLASIKA 

1 70-72 3 9% 

29:32x100=90,6

2% 

2 73-75 6 19% 

3 76-78 5 16% 

4 79-81 4 13% 

5 82-84 6 19% 

6 85-88 8 25% 

Jumlah 32 100% 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan model pembe-lajaran MOTHIV untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Islam AN-

Nuriyah berhasil, karena sebanyak 90,62% siswa 

mencapai KKM 72. Hasil belajar siswa meningkat jika 

dibandingkan dengan hasil pra tindakan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari diagram berikut ini: 
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Gambar 25.  Hasil Belajar Kognitif Pada uji coba luas di SMP 

Islam AN-Nuriyah Leuwisadeng Bogor 

Gambar di atas membuktikan bahwa aspek 

kognitif peserta didik mengala-mi perubahan setelah 

dilakukan proses pembelajarn menggunakan 

pengembangan model MOTHIV (Modelling The way, 

think Pair share, dan media pembelajaran video). 

Perubahan tersebut dialami siswa SMP Islam AN-

Nuriyah sebagai sekolah yang menjadi pelaksanaan uji 

coba luas. Peningkatan tampak signifikan dari sebelum 

tindakan dengan jumlah 70% dan setelah tindakan yaitu 

90,62%.  

 

Series1; 
Pra; 70%

Series1; 
Tindakan; 

90,62%
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Dengan demikian perubahan hasil belajar 

kognitif di SMPN 2 leuwisadeng sejalan dengan teori 

Nana Sudjana, Harun, dan Mansur yang menyatakan 

bahwa perubahan tingkah laku individu yang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

c. Data hasil belajar kognitif siswa SMP Negeri 1 

Leuwiliang (uji coba luas) 

Uji coba luas dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Leuwiliang dengan dua kali tindakan dan satu kali post 

tes. Berikut data hasil belajar kognitif di SMP Negeri 1 

Leuwiliang: 

Tabel  13. Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif siswa 

Kelas VIII-4 SMP Negeri 1 Leuwiliang 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 68-72 3 8% 

34:38x100=89,47% 

2 73-77 1 3% 

3 78-82 1 3% 

4 83-87 8 21% 

5 88-92 23 61% 

6 93-98 2 5% 
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Jumlah 38 100% 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan model pembelajaran MOTHIV untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 1 Leuwiliang 

berhasil, karena sebanyak 89,21% siswa mencapai KKM 

74. Hasil belajar siswa meningkat jika dibandingkan 

dengan hasil pra tindakan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

diagram berikut ini: 

 

Gambar 26. Hasil Belajar kognitif Pada uji coba luas di SMPN 1 

Leuwiliang Bogor 

Gambar di atas membuktikan bahwa aspek 

kognitif peserta didik mengalami perubahan setelah 

dilakukan proses pembelajarn menggunakan 

pengembangan model MOTHIV (Modelling The way, 

Series1; 
Pra; 75%

Series1; 
Tindakan; 

89,47%
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think Pair share, dan media pembelajaran video). 

Perubahan tersebut dialami siswa SMP Negeri 1 

Leuwiliang sebagai sekolah yang menjadi pelaksanaan 

uji coba luas. Peningkatan tampak signifikan dari 

sebelum tindakan dengan jumlah 70% dan setelah 

tindakan yaitu 90,62%.  

Dengan demikian perubahan hasil belajar 

kognitif di SMPN 2 leuwisadeng sejalan dengan teori 

Nana Sudjana, Harun, dan Mansur yang menyatakan 

bahwa perubahan tingkah laku individu yang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2.  Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif siswa baik selama uji coba 

terbatas maupun uji coba luas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 14. Rekapitulasi Hasil belajar Afektif siswa 

kelas VIII-5 SMPN 2 Leuwisadeng 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 48-53 2 5% 

29:38x100=76,32% 

2 54-59 1 3% 

3 60-65 1 3% 

4 66-71 5 13% 

5 72-77 20 53% 

6 78-83 9 24% 

Jumlah 38 100% 

 

Tabel  15. Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif siswa 

Kelas VIII-1 SMP Islam Annuriyah 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 70-71 7 22% 

25:32x100=78,13% 

2 72-73 3 9% 

3 74-75 7 22% 

4 76-77 1 3% 

5 78-79 4 13% 

6 80-82 10 31% 
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Jumlah 32 100% 

 

Tabel  16. Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif siswa 

Kelas VIII-4 SMP Negeri 1 Leuwiliang 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 71-73 3 8% 

35:38x100=92,10% 

2 74-76 2 5% 

3 77-79 7 18% 

4 80-82 11 29% 

5 83-85 10 26% 

6 86-89 4 11% 

Jumlah 38 100% 

 

Hasil belajar afektif siswa pada uji coba terbatas 

di SMP Negeri 2 Leuwisadeng mencapai tingkat 

ketuntasan 76,32%. Hasil belajar afektif siswa pada uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah mencapai tingkat 

ketuntasan 78,13%, dan hasil belajar afektif siswa di 

SMP Negeri 1 Leuwiliang mencapai tingkat ketuntasan 

92,10%.  Hasil belajar afektif siswa baik uji coba 

terbatas dan uji coba luas mengalami peningkatan. Hal 

tersebut sejalan dengan sejalan dengan teori Nana 
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Sudjana, Harun, dan Mansur yang menyatakan bahwa 

perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

3.  Hasil Belajar Psikomotor 

Pengukuran hasil belajar psikomotor siswa 

dilakukan pada setiap tindakan, yaitu 6 kali pengukuran 

selama uji coba terbatas dan uji coba luas. Pengukuran 

hasil belajar psikomotor menggunakan skala penilaian 

terbalik, dimana Skor 5 bila dianggap cara melakukan 

aspek keterampilan sangat tepat, skor 4 bila tepat, skor 3 

bila kurang tepat, skor 2 bila tidak tepat, dan skor 1 bila 

sangat tidak tepat untuk setiap aspek keterampilan. 

Kriteria keberhasilan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah 75% siswa mencapai kategori baik. 

Hasil belajar psikomotor siswa baik pada uji coba 

terbatas maupun luas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 17. Rekapitulasi Hasil belajar Psikomotor siswa 

kelas VIII-5 SMPN 2 Leuwisadeng 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 69-71 2 5% 

29:38x100=84,21% 

2 72-74 4 11% 

3 75-77 6 16% 

4 78-80 22 58% 

5 81-83 3 8% 

6 84--86 1 3% 

Jumlah 38 100% 

 

Tabel  18. Rekapitulasi Hasil Belajar psikomotor siswa 

Kelas VIII-1 SMP Islam Annuriyah 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 69-72 3 9% 

28:32x100=87.5% 2 73-76 0 0% 

3 77-80 11 34% 
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4 81-84 8 25% 

5 85-88 3 9% 

6 89-94 7 22% 

Jumlah 32 100% 

 

Tabel  19. Rekapitulasi Hasil Belajar psikomotor 

siswa Kelas VIII-4 SMP Negeri 1 Leuwiliang 

NO 
RENTANG 

NILAI 
JUMLAH PERSENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKA 

1 70-73 3 8% 

35:38x100=92,10% 

2 74-77 3 8% 

3 78-81 9 24% 

4 82-85 12 32% 

5 86-89 5 13% 

6 90-93 5 13% 

Jumlah 38 100% 

 

Dari data tabel-tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar psiko-motor siswa di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng sebanyak 84,21% siswa mencapai nilai 

KKM 72, uji coba lebih luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

sebanyak 87,5% siswa mencapai nilai KKM 72, dan uji 
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coba luas di SMP Negeri 1 Leuwiliang sebanyak 92,10% 

siswa mencapai KKM 74.  

 

Dengan demikian hasil belajar psikomotor siswa 

dari ketiga sekolah tersebut mengalami perubahan dan 

peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan teori Nana 

Sudjana, Harun, dan Mansur yang menyatakan bahwa 

perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik 

4. Antusiasme Belajar Siswa 

Selain hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa, dalam pene-litian research and 

development/R&D ini dilakukan juga pengamatan 

antusiasme siswa pada setiap pertemuan selama uji coba 

terbatas dan uji coba luas berlang-sung. Rata-rata 

antusiasme siswa dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  
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Gambar 27. Hasil pengamatan antusiasme siswa pada uji coba 

terbatas di SMP Negeri 2 Leuwisadeng 

 

Gambar 28. Hasil pengamatan antusiasme siswa pada uji coba luas 

di SMP Islam AN-Nuriyah Leuwisadeng Bogor. 

Series1; 
Tindakan 1 

Ontask ; 
94,08%

Series1; 
Tindakan 2 

Ontask ; 
96,38%

Series1; 
Rata-rata 
Ontask 1 
dan 2; …

Series1; 
Tindakan 
1 Ontask ; 

78,52%

Series1; 
Tindakan 
2 Ontask ; 

93,36%

Series1; 
Rata-rata 
Ontask 1 

dan 2; 
85,94%
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Gambar 29. Hasil pengamatan antusiasme siswa pada uji coba luas 

di SMP Negeri 1 Leuwiliang. 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, pada pertemuan 

pertama uji coba terbatas, rata-rata aktivitas on task 

adalah 94,08% dan off task 5,92 %, sedangkan pada 

pertemuan kedua uji coba terbatas rata-rata aktivitas on 

task adalah 96,38% dan off task 3,62%. Pada uji coba 

luas di SMP Islam AN-Nuriyah pertemuan oertama on 

task siswa mencapai 78,61% dan off task 21,39%. 

Sedangkan pada pertemuan kedua on task siswa adalah 

93,42% dan off task 6,38%. Pada uji coba luas di SMP 

Negeri 1 Leuwisadeng pada pertemuan pertama on task 

Series1; 
Tindakan 1 

Ontask ; 
93,42%

Series1; 
Tindakan 2 

Ontask ; 
95,07%

Series1; 
Rata-rata 
Ontask 1 

dan 2; 
95,23%
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siswa adalah 93,42% dan off task 6,38%, sedangkan 

pada pertemuan kedua on task siswa adalah 95,61% dan 

off task 4,39%. Hal tersebut dapat dikategorikan sangat 

tinggi dan pembelajaran bahasa Indonesia berjalan 

dengan kondusif karena pengembangan model MOTHIV 

pada pembelajaran bahasa Indonesia dan guru fasilitator 

telah membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti 

pembelajaran. Dengan demikian hasil antusiasme siswa 

sejalan dengan teori anas sudijono yang menyatakan 

bahwa faktor lingkungan yang kondusif dapat 

mempengaruhi antusiasme belajar siswa. 

5.  Hasil Kuesioner siswa 

Dari hasil penyebaran kuesioner siswa setelah 

proses pembelajaran berlangsung, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa menyukai suasana pembelajaran. pada 

uji coba terbatas di SMP Negeri 2 Leuwisadeng 

seluruh siswa menyatakan ya, pada uji coba luas di 

SMP Islam AN-Nuriyah seluruh siswa menyatakan 

ya, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang seluruh peserta 

didik menyatakan ya. 
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2) Seluruh siswa menjawab ya pada uji coba terbatas. 

pada uji coba terbatas di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng seluruh siswa menyatakan ya, pada uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah seluruh siswa 

menyatakan ya, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

seluruh peserta didik menyatakan ya 

3)  Seluruh siswa menjawab tertarik dan termotivasi 

untuk membacakan berita. pada uji coba terbatas di 

SMP Negeri 2 Leuwisadeng seluruh siswa 

menyatakan ya, pada uji coba luas di SMP Islam 

AN-Nuriyah seluruh siswa menyatakan ya, dan di 

SMP Negeri 1 Leuwiliang seluruh peserta didik 

menyatakan ya 

4) Hampir seluruh siswa menjawab penyajian video 

peristiwa/kejadian sangat membantu dalam 

menuangkan gagasan menjadi teks berita yang utuh. 

Pada uji coba terbatas di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng sebanyak 36 siswa menyatakan ya dan 

sebanyak 2 siswa menyatakan tidak, pada uji coba 

luas di SMP Islam AN-Nuriyah sebanyak 30 siswa 

menyatakan ya dan sebanyak 2 siswa menyatakan 
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tidak, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang sebanyak 

30siswa menyatakan ya dan sebanyak 8 siswa 

menyatakan tidak 

5) Hampir seluruh siswa menjawab kegiatan 

berpasangan, berpikir, dan berbagi pemahaman 

dapat membantu temannya. Pada uji coba terbatas di 

SMP Negeri 2 Leuwisadeng sebanyak 33 siswa 

menyatakan ya dan sebanyak 5 siswa menyatakan 

tidak, pada uji coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

sebanyak 29 siswa menyatakan ya dan sebanyak 3 

siswa menyatakan tidak, dan di SMP Negeri 1 

Leuwiliang sebanyak 35 siswa menyatakan ya dan 

sebanyak 3 siswa menyatakan tidak. 

6) Hampir seluruh siswa menjawab terdapat pebedaan 

antara menggunakan pengembangan model 

MOTHIV dengan yang dilaksanakan oleh guru 

sebe-lumnya. Pada uji coba terbatas di SMP Negeri 

2 Leuwisadeng sebanyak 34 siswa menyatakan ya 

dan sebanyak 4 siswa menyatakan tidak, pada uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah sebanyak 27 

siswa menyatakan ya dan sebanyak 5 siswa 



 

 
  187 | P a g e  

 

menyatakan tidak, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

sebanyak 34 siswa menyatakan ya dan sebanyak 4 

siswa menyatakan tidak. 

7) Seluruh siswa menjawab memahami materi 

pembelajaran dengan mengguna-kan model 

pengembangan MOTHIV. Pada uji coba terbatas di 

SMP Negeri 2 Leuwisadeng seluruh siswa 

menyatakan ya, pada uji coba luas di SMP Islam 

AN-Nuriyah seluruh siswa menyatakan ya, dan di 

SMP Negeri 1 Leuwiliang seluruh peserta didik 

menyatakan ya  

8) Seluruh siswa menjawab guru sering memberikan 

pujian terhadap hasil bela-jar dan tugas-tugas yang 

siswa kerjakan. Pada uji coba terbatas di SMP 

Negeri 2 Leuwisadeng seluruh siswa menyatakan 

ya, pada uji coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah 

seluruh siswa menyatakan ya, dan di SMP Negeri 1 

Leuwiliang seluruh peserta didik menyatakan ya 

9) Hampir seluruh siswa menjawab guru membantu 

kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada uji coba terbatas di SMP Negeri 
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2 Leuwisadeng sebanyak 36 siswa menyatakan ya 

dan sebanyak 2 siswa menyatakan tidak, pada uji 

coba luas di SMP Islam AN-Nuriyah sebanyak 30 

siswa menyatakan ya dan sebanyak 2 siswa 

menyatakan tidak, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang 

sebanyak 32 siswa menyatakan ya dan sebanyak 6 

siswa menyatakan tidak 

10) Hampir seluruh siswa menjawab guru sudah sesuai 

menunjuk siswa sebagai model pembaca berita. 

Pada uji coba terbatas di SMP Negeri 2 

Leuwisadeng sebanyak 37 siswa menyatakan ya dan 

sebanyak 1 siswa menyatakan tidak, pada uji coba 

luas di SMP Islam AN-Nuriyah sebanyak 31 siswa 

menyatakan ya dan sebanyak 1 siswa menyatakan 

tidak, dan di SMP Negeri 1 Leuwiliang sebanyak 36 

siswa menyatakan ya dan sebanyak 2 siswa 

menyatakan tidak 

Dari hasil jawaban penyebaran kuesioner kepada 

siswa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pengembangan model MOTHIV 

(Modelling The way, Think Pair share, dan media 
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pembelajaran video) untuk ma-ta pelajaran bahasa 

Indonesia sangat menarik dan dapat dipahami siswa, 

langkah-langkah yang dilakukan guru dapat dipahami 

dan dilaksanakan dengan baik oleh siswa serta 

membantu siswa dalam kesulitan yang dihadapi selama 

kegiatan pembelajaran.   

 

 

 

 

 

D.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan Penelitian ini adalah pengembangan 

model MOTHIV (Modelling The Way, Think Pair share, 

dan media pembelajaran video) untuk meata pelajaran 

bahasa Indonesia hanya pada tahapan model 

terekomendasi kare-na hanya dilaksanakan di satu 

sekolah ketika uji coba terbatas dan dua sekolah untuk 

uji coba lebih luas.  
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DANREKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan temuan penelitian, analisis data dan 

refleksi dari setiap uji coba, bahwa penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) 

menghasilkan model terekomendasi, yaitu 

pengembangan model pembelajaran MOTHIV 

 

INPUT 

1) Siswa SMP 

kelas VIII 

2) Guru mata 

PROSES 

1) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Guru menyajikan materi sebagai pengantar 

pembelajaran menggunakan media proyektor dan 

in focus. 

3) Siswa dan guru melakukan Tanya jawab terkait 

dengan materi yang telah disampaikan. 

4) Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

INPUT 

1) Keberhasilan 

dalam 

penilaian 
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Gambar 30. Model pembelajaran MOTHIV (Modelling The 

Way,Think Pair Share, dan media video) 

 

 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan model pembelajaran MOTHIV telah 

terekomendasi dan berhasil meningkatkan hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotor siswa melalui tahapan 

input, proses, dan output yang diharapkan 

daripengembangan model tersebut.. 
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 Tahapan input dari model MOTHIV adalah 

adalah siswa kelas VIII (delapan), guru mata pelajaran, 

dan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Tahapan proses dalam model yang terekomendasi ini 

adalah dengan cara Guru menyampaikan kompetensi 

dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

menyajikan materi sebagai pengantar pembelajaran 

menggunakan media proyektor dan in focus, siswa dan 

guru melakukan Tanya jawab terkait dengan materi yang 

telah disampaikan, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok yang berpasa-ngan, menyiapkan 

model dari siswa untuk memperagakan sesuatu, siswa 

memperaga-kan sesuatu hal yang berkaitan dengan 

,materi pelajaran, Masing-masing kelompok memahami 

dan menyimak peragaan yang disajikan oleh model 

tersebut dengan baik, Masing-masing kelompok berpikir 

dengan pasangannya untuk peragaan yang disa-jikan, 

Masing-masing kelompok berbagi dengan kelompok 

lainnya tentang isi dari peragaan dan siswa 

bertanyajawab, Guru menyajikan video 

peristiwa/kejadian, siswa menuangkan gagasan yang 
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didapat dari hasil menyaksikan video kedalam tulisan 

dan  membacakannya di depan kelas, dan Siswa dengan 

panduan guru menyimpulkan materi sementara hasil post 

test dilakukan di akhir.  

 Hasil yang didapatkan dari pengembangan Model 

MOTHIV untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 

Keberhasilan dalam penilaian hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Asntusiasme siswa juga sangat 

meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan 

pengembangan model MOTHIV 

 

 

 

 

B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru-guru yang berada di daerah perlu memahami 

dan mempelajari tentang model-model 

pembelajaran. 
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2. Perlunya variasi dan kreatif dalam penggunaan 

model dalam setiap pembelaja-ran. 

3. Pentingnya media pembelajaran dalam menunjang 

proses kegiatan belajar me-ngajar. 

4. Pentingnya memotivasi siswa dengan pendekatan 

persuasif agar siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

5. Peran guru dan fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas dapat dimaksi-malkan dengan 

menggunnakan pengembangan model pembelajaran. 

6. Agar kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor 

meningkat, maka  siswa yang aktif, antusias dan 

berprestasi  patut diberikan reward. 

7.  Menjadikan model MOTHIV sebagai salah satu 

model pembelajaran alternative untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, keaktifan siswa, dan melatih 

keperca-yaan diri siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

8. Model pembelajaran MOTHIV cocok dilaksanakan 

untuk pembelajaran yang membutuhkan peragaan 

dalam memahami materi pelajaran.  
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C. REKOMENDASI 
1. Pengembangan model pembelajaran MOTHIV perlu 

disosialisasikan kepada guru-guru dalam kegiatan 

MGMP. 

2. Perlunya penelitian lebih lanjut lagi ke tahap 

berikutnya tentang model pembe-lajaran MOTHIV 

3. Model pembelajaran MOTHIV dapat digunakan 

untuk mata pelajaran yang ka-rakteristiknya sama 

dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. 
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