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ABSTRAK 

 

Evi Noor Hidayah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CLASS-WIDE 

PEER TUTORING DISERTAI MEDIA CERGAM UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA 

KELAS X 7 SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 

2011/2012. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi ditinjau dari aspek performance guru, iklim kelas, sikap ilmiah siswa, dan 

motivasi berprestasi pada siswa kelas X 7 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2011/2012 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan langkah-

langkah penelitian terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pengumpulan data penelitian menggunakan angket, observasi, dan wawancara. 

Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi 

observer. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Tindakan penelitian dilakukan sebanyak tiga siklus. Hasil siklus I 

menjelaskan bahwa secara umum target penelitian belum tercapai dengan 

ditunjukkan rata-rata indikator performance guru sebesar 86,46%, iklim kelas 

sebesar 62,14%, sikap ilmiah siswa  62,86%, dan motivasi berprestasi siswa 

53,33%. Hasil siklus II menjelaskan bahwa target penelitian belum tercapai secara 

optimal yang ditunjukkan dengan rata-rata indikator performance guru sebesar 

100%, iklim kelas sebesar 67,86%, sikap ilmiah siswa  63,81%, dan motivasi 

berprestasi siswa 65,40%. Hasil siklus III menjelaskan bahwa secara umum target 

penelitian telah tercapai yang ditunjukkan dengan rata-rata indikator performance 

guru sebesar 100%, iklim kelas sebesar 75,71%, sikap ilmiah siswa  75,72%, dan 

motivasi berprestasi siswa 79,05%. Siklus dihentikan dalam siklus III karena 

target penelitian telah tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 

model pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring disertai media cergam dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari aspek performance 

guru, iklim kelas, sikap ilmiah siswa, dan motivasi berprestasi pada siswa kelas X 

7 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 

 

Kata kunci:  Class-Wide Peer Tutoring, media cergam, kualitas pembelajaran 

biologi. 

 



ABSTRACT 

 

 

Evi Noor Hidayah. IMPLEMENTATION OF CLASS-WIDE PEER 

TUTORING LEARNING MODEL WITH DREW STORY MEDIA TO 

IMPROVE BIOLOGY LEARNING QUALITY IN CLASS X 7 OF 2
nd

 

SENIOR HIGH SCHOOL OF SUKOHARJO SCHOOL YEAR 2011/2012. 

Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 

University, 2012. 

 

The aim of this research is to improve biology learning quality that consist 

of four aspects, they are teacher’s performance, class climate, student attitude in 

science class, and student’s achievement motivation in class X 7 in 2
nd

 senior high 

school of Sukoharjo.  

This is classroom action research. The steps of this research are planning, 

acting, observing, and reflecting. Data is collected by questionnaire, observation, 

and interview. Validation data uses triangulation of methods and triangulation of 

observers. The research uses descriptive methods to analyze data.  

The act of this research was consist of three cycles. The result in cycles I 

described that generally the research target was incompletely. Each aspect showed 

that teacher’s performance was 86,46%, class climate was 62,14%, student’s 

attitude in science class was 62,86%, and student’s achievement motivation was 

53,33%. The result in cycles II described that the research target was not complete 

optimally. Each aspects showed that teacher’s performance was 100%, class 

climate was 67,86%, student’s attitude in science class was 63,81%, and student’s 

achievement motivation was 65,40%. The result in cycles III described that the 

research target was complete well. Each aspect showed that teacher’s performance 

was  100%, class climate was 75,71%, student’s attitude in science class was 

75,72%, and student’s achievement motivation was 79,05%. Action was stopped 

in cycles III because the research target was complete well. The conclusion of this 

research describes that the implementation of Class-Wide Peer Tutoring learning 

model with drew story media can improve biology learning quality that consist of 

four aspects, they are for teacher’s performance, class climate, student’ attitude in 

science class, and student’s achievement motivation in class X 7 in 2
nd

 senior high 

school of Sukoharjo.  

 

Keyword: Class-Wide Peer Tutoring, drew story media, biology learning quality.  

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bagian integral dari pembangunan. Pendidikan 

merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh proses pembelajaran 

yang terjadi baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk mendukung hal tersebut, 

diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

penyempurnaan kurikulum dan sarana prasarana pembelajaran. Selain itu,  perlu 

dilakukan pembaharuan dalam penggunaan metode pembelajaran.  

Kualitas pembelajaran ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: 

kinerja guru di dalam kelas, dalam hal ini yang dimaksud adalah performance 

guru dalam mengajar khususnya keterampilan dasar mengajar; fasilitas 

pembelajaran; iklim kelas; sikap siswa dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

sikap ilmiah siswa yang merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas 

pembelajaran; dan motivasi belajar siswa yang dikhususkan sebagai aspek 

motivasi berprestasi siswa.  

Guru Biologi kelas X 7 SMA Negeri 2 Sukoharjo sudah memiliki kinerja 

yang baik. Dalam mengajar guru tersebut sudah membuat RPP dan Silabus yang 

sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan sekolah. Di dalam RPP sudah 

dituliskan metode pembelajaran yang inovatif untuk mengajar meskipun dalam 

pelaksanaannya belum sesuai, dalam pengamatan yang dilakukan terhadap kinerja 

(performance) guru, guru sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

singkat.  

Aspek fasilitas pembelajaran dipengaruhi oleh ukuran dan luas ruang 

kelas, suhu udara, pencahayaan, suara, dan media pembelajaran. Secara umum 

fasilitas pembelajaran di kelas X 7 sudah cukup memadai. Ukuran ruang kelas 

sudah disesuaikan dengan jumlah siswa, pencahayaan dan intensitas cahaya yang 

masuk ke ruangan sudah cukup terang untuk proses pembelajaran, jarak pandang 

siswa yang duduk paling belakang dari papan tulis sejauh 6 meter tidak terlalu 



sulit bagi siswa untuk melihat tulisan di papan tulis. Media dan alat pembelajaran 

yang terdapat di dalam kelas berupa whiteboard dan board marker. Fasilitas 

penunjang yang digunakan guru adalah ruang multimedia dan laboratorium. 

Ruang multimedia dilengkapi dengan LCD dan komputer yang dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran, sedangkan ruang laboratorium terdapat alat-alat yang 

digunakan untuk praktikum yang merupakan bagian dari pembelajaran Biologi. 

Guru tidak selalu menggunakan fasilitas penunjang tersebut karena terbatasnya 

jumlah fasilitas dan waktu.  

Aspek yang mempengaruhi iklim kelas yaitu suasana kelas untuk 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna, 

serta perwujudan nilai dan semangat keteladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Hasil observasi di kelas X 7 menunjukkan proses pembelajaran yang berlangsung 

saat pelaksanaaan materi biologi dan ruang lingkup Biologi serta manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya melibatkan aktivitas siswa. 

Selama proses pembelajaran interaksi siswa dengan guru masih kurang, guru 

hanya memberi 4 sampai 5 kali pertanyaan pada siswa mengenai topik 

pembicaran. Guru masih mendominasi pembelajaran sehingga menyebabkan 

siswa menjadi bosan, mengantuk, dan banyak siswa melakukan aktivitas negatif 

seperti mencoret-coret buku, mengganggu teman lain, berbicara dengan teman, 

mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Minat 

yang rendah ditunjukkan dari 36 siswa, siswa di kelas awalnya terdapat 22 siswa 

(61,11%) yang memperhatikan penjelasan guru namun berkurang menjadi 8 siswa 

(22,22%) yang memperhatikan hingga akhir pelajaran.  

Hasil wawancara antara peneliti dengan siswa menunjukkan sebagian 

besar siswa tidak menyukai pelajaran biologi, siswa sering bosan saat 

pembelajaran biologi berlangsung dan sering tidak memperhatikan saat guru 

menyampaikan pelajaran. Hal ini menunjukkan minat dan perhatian siswa kurang 

dalam mengikuti pelajaran biologi. Minat dan perhatian berkaitan dengan 

motivasi. Minat yang rendah akan menyebabkan motivasi yang rendah, terlihat 

dari kurangnya ketertarikan siswa pada pembelajaran biologi, kurangnya 



semangat dalam belajar yang ditandai dengan kurangnya partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, serta kurangnya ketekunan dan keuletan dalam mengerjakan tugas.  

Pengamatan di kelas menunjukkan hanya 24 siswa (66,67%) yang mau 

mengerjakan LKS yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh dan 12 siswa 

(33,33%) yang mau berdiskusi dengan temannya. Ketika dilakukan wawancara 

ternyata siswa tidak pernah ke perpustakaan untuk mendalami materi biologi, 

selama ini sumber belajar yang ada hanya berasal dari LKS dan buku paket dari 

guru. Ketika siswa diminta untuk menyelesaikan tugas atau berdiskusi tentang 

suatu masalah, mereka hanya mengerjakan seadanya dan lebih memilih menunggu 

guru membahasnya di kelas. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa kemandirian 

siswa dalam belajar masih rendah.  

Pengamatan terhadap aspek sikap siswa khususnya sikap ilmiah siswa 

dalam kualitas pembelajaran ditunjukkan dengan indikator antara lain berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi; rasa ingin tahu; berani 

mengusulkan perbaikan atas suatu kondisi dan bertanggung jawab terhadap 

usulannya; bekerja sama; jujur; tekun dan tidak mudah menyerah. Berdasarkan 

pengamatan, ketika guru mengajukan pertanyaan pada siswa terlihat hanya siswa 

tertentu saja yang memperhatikan dan berani menjawab pertanyaan tersebut. 

Ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, tidak satu pun siswa yang berani 

mengajukan pertanyaan sekalipun mereka masih belum paham. Siswa lebih 

memilih diam dan menunggu guru memberi penjelasan berikutnya. Dari hasil 

observasi ini masalah yang timbul adalah kurangnya interaksi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa 

menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran di kelas X 7.  

Alternatif penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan perbaikan 

sistem pembelajaran biologi kelas X 7 SMA Negeri 2 Sukoharjo menggunakan 

model pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring (CWPT). CWPT atau disebut juga 

pengajaran berpasangan seluruh kelas merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan dua orang siswa untuk saling menyampaikan materi. 

Model pembelajaran ini mengharuskan siswa berperan sebagai tutor dan tutee 

secara bergantian selama sesi  tutoring, sehingga tutor maupun tutee akan 



menunjukkan peningkatan kemampuan penguasaan materi. Model pembelajaran 

CWPT juga mampu memperbaiki sikap siswa dalam proses pembelajaran karena 

pada sesi tutoring siswa dituntut untuk aktif baik berlaku sebagai tutor maupun 

tutee secara bergantian. Media cergam merupakan salah satu bentuk media 

pembelajaran yang didesain berupa modul pembelajaran. Di dalam media tersebut 

berupa materi pelajaran yang dibuat dalam bentuk alur cerita disertai gambar-

gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Media cergam yang 

disertakan dalam penerapan model pembelajaran CWPT diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa. Dengan meningkatnya motivasi siswa, maka 

kemampuan penguasaan materi dan sikap siswa akan menunjang meningkatnya 

interaksi dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu penggunaan model pembelajaran 

CWPT dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi dan sikap siswa yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang kualitas pembelajaran. Hasil penelitian nanti diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa khususnya siswa kelas X 

7 SMA Negeri 2 Sukoharjo, yang meliputi aspek performance guru, iklim kelas, 

sikap ilmiah siswa, dan motivasi berprestasi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian: 

“Penerapan Model Pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring (CWPT) Disertai 

Media Cergam untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa Kelas X 7 

SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah penerapan model pembelajaran CWPT 

(Class-Wide Peer Tutoring) disertai media cergam dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa kelas X 7 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2011/2012?”  

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi ditinjau dari aspek performance guru dalam pembelajaran, 

iklim kelas, sikap ilmiah siswa, dan motivasi berprestasi siswa melalui penerapan 

model pembelajaran CWPT (Class-Wide Peer Tutoring) disertai media cergam 

pada kelas X 7 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.  

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan iklim kelas menjadi lebih kondusif melalui penerapan 

model pembelajaran CWPT (Class-Wide Peer Tutoring) disertai media 

cergam 

b. Meningkatkan sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

penerapan model pembelajaran CWPT (Class-Wide Peer Tutoring) disertai 

media cergam 

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

penerapan model pembelajaran CWPT (Class-Wide Peer Tutoring) disertai 

media cergam 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan variasi pembelajaran pada guru melalui penerapan model 

pembelajaran CWPT (Class-Wide Peer Tutoring) disertai media cergam 

b. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas 

3. Bagi Sekolah  

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran biologi sebagai upaya pemenuhan 

standar proses pada delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan 

PP no. 19 tahun 2005.  

b. Umpan balik (feed back) bagi sekolah dalam upaya pengembangan 

kualitas pembelajaran di sekolah.  

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring (CWPT) disertai media cergam dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi siswa kelas X 7 SMA Negeri 2 

Sukoharjo sebesar 32,12% dari prasiklus/pratindakan 44,71%, siklus I 59,44%, 

siklus II 65,69%, dan siklus III menjadi 76,83%, yang meliputi aspek 

performance guru, iklim kelas, sikap ilmiah siswa, dan motivasi berprestasi siswa.  

 

B. IMPLIKASI  

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian ini, akan 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran biologi siswa. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

bagi pengembangan penelitian tindakan kelas (PTK) lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan kualitas pembelajaran pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 

Sukoharjo.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran kompetensi dasar mendeskripsikan ciri-ciri divisio dalam dunia 

tumbuhan dan peranannya  bagi kelangsungan hidup di bumi dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi serta memberikan alternatif dalam 

memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi 

siswa, yaitu dengan penerapan pembelajaran melalui model pembelajaran Class-

Wide Peer Tutoring disertai media cergam dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi siswa. 

 



C. SARAN  

1. Kepada guru   

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

sehingga mampu membagi waktu proses pembelajaran dengan baik 

b. Guru hendaknya lebih mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan saat proses pembelajaran. 

c. Guru hendaknya lebih tegas dalam mengarahkan siswa agar siswa tidak 

terlalu lama dalam melaksanakan praktikum. 

d. Untuk pemenuhan standar proses pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) PP No 19 Tahun 2005.  

2. Kepada peneliti lain  

a. Perlu diadaakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain 

(Keanekaragaman Hayati, Dunia Hewan untuk materi Kelas X SMA) 

sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan model pembelajaran 

Class-Wide Peer Tutoring disertai media cergam mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran biologi.  

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengedakan penelitian lain hendaknya 

memperhatikan penerapan tindakannya terkait dengan persiapan media 

pendukung dan alokasi waktu mengajar mengingat penerapan model 

pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring disertai media cergam 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan persiapan yang matang.  

 


