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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Komunikasi  

Menurut Sarwono (2010:185) komunikasi adalah proses pengiriman 

berita dari seseorang kepada orang lainnya. Mulyana (2005:3) berpendapat 

bahwa komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan 

nonverbal. Perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau 

lebih. 

Communication is how people arrive at shared meanings through the 

interchange of messages. communication has been defined in a variety of 

ways, when we define it as the process through which meaning and social 

reality are created, many things become communication events.  

 Rubin R.B dkk (1999:3) 

 

Maksud dari pendapat tersebut yaitu komunikasi adalah bagaimana orang-

orang menyampaikan makna melalui pertukaran pesan. Komunikasi telah 

didefinisikan dalam berbagai cara, ketika kita mendefinisikan sebagai proses 

melalui mana makna dan realitas sosial diciptakan, banyak hal yang menjadi 

aktivitas komunikasi. 

Aktivitas komunikasi tidak terlepas dari sarana yang digunakan. 

Yusuf (2011:62) berpendapat bahwa bahasa adalah sarana berkomunikasi 

dengan orang lain, pengertian ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi. 

Pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat atau 

gerak, simbol, lambang, maupun gambar. Komunikasi yang terjadi pada 

peserta didik dalam kelas yaitu komunikasi antara peserta didik dengan guru 

 

10 

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



11 

 

 

 

dan antara peserta didik dengan peserta didik. Komunikasi yang terjadi yaitu 

komunikasi secara langsung. Peserta didik melakukan pembicaraan terkait 

dengan respon atas stimulus yang diberikan oleh guru. Guru memberikan 

stimulus atau rangsangan agar peserta didik terbiasa berbicara di depan 

umum.   

Menurut Djago Tarigan (dalam Resmini 2006:193) berbicara adalah 

keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara pesan 

dengan bahasa lisan sebagai media penyampai sangat erat. Menurut H.G 

Tarigan (dalam Resmini 2006:193) berbicara adalah kemampuan 

menyampaikan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Dari segi 

komunikasi, berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Peserta 

didik dapat berbicara karena ada rangsangan yang dapat menimbulkan 

pikiran, gagasan atau perasaan, sehingga peserta didik terdorong untuk 

mengungkapkannya dengan cara berbicara. 

Stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru, bertujuan untuk 

memacu keberanian peserta didik supaya menjadi peserta didik yang 

komunikatif. Peserta didik yang komunikatif yaitu peserta didik yang mampu 

merespon pembicaraan guru, respon itu dapat berupa pertanyaan, tanggapan 

dan ide-ide yang ada dalam pikiran peserta didik.  Taraf kemampuan 

berbicara peserta didik sangat bervariasi, mulai dari taraf baik atau lancar, 

sedang, gagap maupun kurang.  

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



12 

 

 

 

Menurut Resmini (2006:195) Konsep dasar berbicara sebagai sarana 

komunikasi mencakup delapan hal, sebagai berikut: 

1) Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal 

2) Berbicara adalah proses individu berkomunikasi 

3) Berbicara adalah ekspresi kreatif 

4) Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari 

5) Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman 

6) Berbicara sarana memperluas pengalaman 

7) Kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat 

8) Berbicara adalah pancaran pribadi 

Dari delapan hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. Berbicara dan 

menyimak dua kegiatan yang berbeda namun tak dapat dipisahkan. 

Kegiatan dalam metode Round Robin (Merespon Bergiliran) melibatkan 

peserta didik untuk  berkomunikasi membahas suatu kategori. Peserta 

didik akan saling menyimak dan merespon pembicaraan teman dalam 

kelompoknya secara bergantian. 

2) Berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara ada kalanya 

digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungan. Bila hal ini 

dikaitkan dengan kegiatan  Round Robin (Merespon Bergiliran) maka 

berbicara sebagai proses peserta didik dalam mengembangkan potensi 

dirinya. Peserta didik secara individu dapat mengutarakan pikiran dan 

perasaannya kepada teman kelompoknya. Berbicara digunakan sebagai 
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sarana memperoleh pengetahuan mengadaptasi, mempelajari 

lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Pada kegiatan Round 

Robin  (Merespon Bergiliran) peserta didik secara individu mendapatkan 

kesempatan dan harus berbicara, yaitu merespon suatu gagasan secara 

bergantian dengan teman kelompoknya dan dengan kelompok lain. 

3) Berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Pembelajaran melalui metode  

Round Robin  (Merespon Bergiliran) membantu peserta didik untuk 

berbicara kreatif, peserta didik berbicara tidak sekedar menyatakan ide, 

tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. Berbicara bukan hanya 

mengkomunikasikan ide, tapi juga alat untuk menciptakan dan 

memformulasikan ide baru, memberi pendapat dan menanggapi pendapat 

teman.  

4) Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Menurut Djago Tarigan 

dalam Resmini (2006:196) keterampilan berbicara peserta didik harus 

dibina oleh guru melalui latihan pengucapan, pelafalan, pengontrolan 

suara, pengendalian diri, pengontrolan gerak- gerik tubuh, pemilihan 

kata, kalimat dan pelafalannya, pemakaian bahasa yang baik dan 

pengorganisasian ide. Kegiatan   Round Robin  (Merespon Bergiliran) 

merupakan kegiatan untuk melatih peserta didik untuk dapat 

berkomunikasi yang baik dan benar. Peserta didik berlatih berbicara 

dengan mengontrol emosi, memberikan respon sesuai dengan gagasan 

yang sedang dibahas.  

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



14 

 

 

 

5) Berbicara distimulasi oleh pengalaman. Berbicara adalah ekspresi diri. 

Bila seorang pembicara kaya dengan pengalaman, maka dengan mudah 

yang bersangkutan menguraikan pengetahuan atau pengalamannya. 

Pengalaman peserta didik terkait dengan materi peristiwa alam diperoleh 

dari kehidupan sehari-hari dan dari fenomena alam yang pernah dialami 

atau diketahui. Pengalaman ini akan membantu peserta didik dalam 

merespon gagasan pada kegiatan Round Robin  (Merespon Bergiliran). 

Peserta didik yang memiliki banyak pengalaman terkait dengan materi 

pasti akan dapat memberikan tanggapan dan memiliki banyak wawasan.  

6) Berbicara untuk memperluas cakrawala. Berbicara dapat digunakan 

untuk mengekspresikan ide, perasaan, imajinasi dan untuk menambah 

pengetahuan dan memperluas cakrawala pengalaman. Peserta didik dapat 

memperoleh banyak informasi dari beberapa pendapat atau respon dari 

teman, sehingga penerapan model Round Robin  (Merespon Bergiliran) 

sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi. Peserta didik yang tadinya malu berbicara 

akan terdorong untuk berani berbicara, karena setiap peserta didik wajib 

meberikan respon secara bergantian.  

7) Kemampuan linguistik dan lingkungan. Anak-anak adalah produk 

lingkungan. Jika dalam lingkungan hidupnya ia sering diajak berbicara 

dan segala pertanyaannya diperhatikan dan dijawab, serta lingkungan itu 

sendiri menyediakan kesempatan untuk belajar dan berlatih berbicara. 

Penggunaan metode  Round Robin  (Merespon Bergiliran) yang 
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menggunakan cara berkelompok memiliki tujuan untuk memberikan 

kesempatan peserta didik untuk beradaptasi dengan temannya. Anggota 

kelompok Round Robin  (Merespon Bergiliran)   dibagi secara acak, 

sehingg peserta didik tidak monoton dalam memilih teman. Lingkungan 

teman yang baru inilah yang akan membentuk peserta didik lebih 

komunikatif. 

8) Berbicara adalah pancaran kepribadian. Salah satu aspek yang dapat 

dijadikan acuan kepribadian adalah  seseorang itu berbicara. Berbicara 

pada hakikatnya melukiskan apa yang ada dalam hati, pikiran, perasaan, 

keinginan, idenya dan lain-lain. Maka berbicara dikatakan sebagai 

gambaran kepribadian. Metode Round Robin  (Merespon Bergiliran)  

akan membantu guru dalam mengenal kepribadian peserta didik, 

kepribadian peserta didik akan tampak dari cara berkomunikasi pada saat 

merespon gagasan yang sedang dibahas. Peserta didik yang komunikatif 

merupakan peserta didik yang tanggap.  

 

Komunikasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sangat 

penting, karena menciptakan suasana belajar yang aktif. Delapan hal yang 

telah dijelaskan di atas tampak jelas bahwa peserta didik harus berbicara 

secara aktif untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Pada 

kegiatan pembelajaran peserta didik melakukan kegiatan berbicara dan 

menyimak, dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan. 

Peserta didik mendapat stimulus untuk berbicara setelah menyimak 
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pembicaraan guru atau peserta didik lain. Berbicara merupakan proses 

individu berkomunikasi, peserta didik dapat mengutarakan perasaannya dan 

pikirannya untuk memperoleh pengetahuan,  pengalaman dan beradaptasi 

dengan lingkungan. Berbicara merupakan ekspresi kreatif, peserta didik 

tidak hanya sekedar menyatakan ide, tapi peserta didik juga bebas berkreasi 

sesuai pemahamannya. Berbicara merupakan tingkah laku yang dipelajari, 

dengan demikian peserta didik harus dibina oleh guru melalui latihan 

pengucapan, pelafalan, pengontrolan suara, pengendalian diri, pengontrolan 

gerak-gerik tubuh, pemilihan kata, kalimat dan pelafalanny. Berbicara 

distimulasi oleh pengalaman, apabila seseorang kaya pengalaman, maka 

dengan mudah akan menguraikan pengetahuan dan pengalamannya. 

Berbicara akan memperluas cakrawala, dengan berbicara maka akan 

menambah pengetahuan bagi seseorang. Kemampuan linguistik dan 

lingkungan, peserta didik perlu beradaptasi dengan lingkungan, karena 

untuk mengembangkan dirinya, memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

Peserta didik dapat melukiskan pikiran, perasaan, keinginan dan idenya 

melalui komunikasi. Kegiatan belajar dengan menggunakan metode Round 

Robin (Merespon Bergiliran) akan membantu peserta didik dalam 

mengembangkan komunikasinya, khususnya delapan sarana komunikasi 

tersebut. 

Komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yakni pendengar dan 

pembicara. Berdasarkan jumlah penyimak menurut Djago Tarigan (dalam 

Resmini 2006:199) berbicara dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu: 
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1) Berbicara antarpribadi 

2) Berbicara dalam kelompok kecil 

3) Berbicara dalam kelompok besar 

Berbicara antarpribadi, atau bicara empat mata terjadi apabila dua 

pribadi membicarakan atau mendiskusikan sesuatu, dalam kegiatan Round 

Robin (Merespon Bergiliran)  misalnya antara dua peserta didik melakukan 

tanya jawab tentang materi yang sedang dibahas. Berbicara dalam 

kelompok kecil misalnya yaitu berdiskusi dengan kelompok, untuk  

membahas suatu topik. Berbicara dalam kelompok besar yaitu pada saat 

penerapan metode Round Robin  (Merespon Bergiliran), pada kegiatan ini 

peserta didik berbicara dengan kelompok besar yaitu dengan kelompoknya 

dan dengan kelompok lain dalam kelas. 

Guru dapat menilai keterampilan peserta didik dalam 

berkomunikasi  yaitu dengan memperhatikan persyaratan penunjang 

seorang komunikator. Santoso (2010:144) menyebutkan ada tujuh 

persyaratan penunjang sebagai komunikator sebagai berikut: 

1) Persiapan komunikator 

Komunikator harus mempersiapkan diri sehingga ia dapat menjalin 

komunikasi dengan baik dan lancar. Misal: komunikator membaca 

buku-buku tentang pesan-pesan yang akan disampaikan. 

2) Kesungguhan komunikator 
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Komunikator yang menunjukkan kesungguhan dalam berkomunikasi, 

akan memperoleh kepercayaan komunikan. Misal: berbicara dengan 

semangat. 

3) Ketulusan komunikator 

Komunikator perlu menunjukkan ketulusan, sehingga ada kesan yang 

mendalam tertanam pada diri komunikan. Misal: tidak ada pamrih 

mencari keuntungan. 

4) Kepercayaan diri komunikator 

Seorang komunikator harus memberi kesan bahwa ia sangat percaya 

dapat mengadakan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Misal: tegas 

dalam berbicara. 

5) Ketenangan komunikator 

Ketenangan komunikator dapat menjamin kelancaran proses 

komunikasi. Misal: tidak panik dengan menguasai situasi. 

6) Keramahan komunikator 

Seorang komunikator yang menunjukkan keramahannya dapat ikut 

memperdalam proses komunikasi yang berlangsung. Misal: 

menunjukkan senyuman. 

7) Kesederhanaan komunikator 

Cara-cara komunikator berkomunikasi dengan sederhana, akan 

memperoleh tanggapan yang penuh dari komunikan. Misal: berbicara 

dengan bahasa yang mudah diterima. 

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



19 

 

 

 

Guru akan menilai keterampilan komunikasi peserta didik sebagai 

penilaian pada aspek psikomotor. Penilaian akan dilaksanakan pada saat 

kegiatan  Round Robin  (Merespon Bergiliran) berlangsung. Guru akan 

memberikan suatu kategori terkait dengan materi peristiwa alam, 

kemudian salah satu peserta didik menanggapi dan seterusnya akan ada 

peserta didik yang menanggapi lagi. Semua peserta didik akan mendapat 

giliran, supaya adil maka giliran tersebut berputar searah jarum jam.  Suatu 

gagasan diberikan sebagai stimulus bertujuan supaya peserta didik dapat 

berbicara dan guru akan menilainya apakah sudah memenuhi persyaratan 

penunjang komunikator seperti yang telah dijelaskan di atas atau belum. 

Guru akan melakukan penilaian dengan menggunakan lembar pengamatan 

psikomotor (lembar komunikatif peserta didik). 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Sardiman (2001:46), prestasi adalah kemampuan nyata 

yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:910), prestasi adalah 

prestasi yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya). 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan 

kemampuan nyata yang merupakan suatu hasil yang telah dicapai sebagai 

bukti usaha yang telah dilakukan.  
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Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas. Gagne (dalam Suprijono 2013:2). Syah 

(2011:63) berpendapat bahwa belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar 

yang dialami peserta didik baik ketika ia berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarga sendiri.  

Beberapa pengertian belajar di atas  maka  belajar merupakan 

tahap perubahan perilaku pada siswa yang relatif positif dan mantap 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif, dengan demikian belajar adalah seperangkat kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, 

menjadi  pengetahuan baru. 

Berdasarkan beberapa pengertian prestasi dan belajar di atas 

maka dapat disimpulkan prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan 

proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Prestasi 

belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang, 

maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar berupa suatu 

kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka 
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waktu tertentu yang dinyatakan dalam nilai setelah mengalami proses 

belajar mengajar.  

b. Prinsip-Prinsip Pengukuran Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal 

dengan tes prestasi belajar. Menurut Gronlun (dalam Azwar 2010:18-21) 

merumuskan beberapa prinsip dasar dalam pengukuran prestasi belajar 

sebagai berikut : 

1) Tes Prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional. 

Prinsip ini menjadi langkah pertama dalam menyusun tes 

prestasi belajar, yaitu langkah pembatasan tujuan ukur. Identifikasi 

dan pembatasan tujuan ukur harus bersumber dan mengacu pada 

tujuan instruksional yang telah di gariskan bagi suatu program. 

2) Tes Prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari 

hasil belajar dan materi yang dicakup oleh program instruksional atau 

pengajaran. 

Maksud sampel hasil belajar dalam hal ini adalah perwujudan 

soal tes dalam bentuk aitem-aitem yang mewakili kesemua pertanyaan 

mengenai materi pelajaran yang secara teoritik mungkin ditulis. 

Pengukuran hasil belajar materi pelajaran secara keseluruhan, sampel 

pertanyaan yang termuat dalam tes harus representatif yakni harus 

menanyakan semua bagian materi yang dicakup oleh suatu program 

secara proporsional.  
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3) Tes Prestasi harus berisi poin-poin dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

Hasil belajar yang hendak diukur akan menentukan tipe 

perilaku yang harus diterima sebagai bukti tercapainya tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan pengukuran prestasi 

belajar adalah mengungkapkan proses mental atau kompetensi tingkat 

tinggi guna pemecahan masalah maka dapat dipilih tipe   esai, atau 

tipe pilihan ganda. 

4) Tes Prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya. 

Dalam hal ini perhatian lebih ditunjukan pada respon atau 

jawabanya yang diberikan peserta didik pada aitem-aitem tertentu 

sedangkan skor keseluruhan menjadi berkurang penting peranannya. 

Pusat perhatian akan tertuju pada kesalahan-kesalahan yang biasa 

dilakukan oleh peserta didik dan bukan pada usaha membuat aitem 

guna mengukur efektivitas program pengajaran, karena tes seperti ini 

tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi masalah-masalah kesukaran 

belajar maka taraf kesukaran aitem-aitemnya pun dibuat rendah. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukuranya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

Informasi mengenai reliabilitas suatu tes haruslah menjadi 

salah satu pertimbangan penting dalam melakukan interprestasi hasil 

ukur tes yang bersangkutan. Untuk itulah, biasanya selain adanya 
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laporan mengenai koefisien relibilitas setiap tes perlu juga dilengkapi 

dengan laporan besarnya eror standar dalam pengukuran. 

6) Tes Prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar pada 

anak didik. 

Bahwasanya tujuan utama pengukuran prestasi belajar, baik 

formatif maupun sumatif, adalah membantu mereka dalam belajar 

haruslah dapat dikomunikasikan kepada peserta didik. Bila peserta 

didik telah dapat memandang tes sebagai sarana yang menolong 

mereka,  di samping sebagai dasar pemberian angka atau nilai rapot, 

maka fungsi tes sebagai motivator dan pengarah dalam belajar telaah 

tercapai. 

Dari pengertian dan pemahaman di atas tes prestasi dapat dilihat 

secara lebih proposional dalam arti menyadari apa yang boleh diharapkan 

darinya sehingga dapat memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin. 

Kemudian menyadari pula keterbatasannya sehingga dapat 

mengembangkan tes prestasi dengan cara yang lebih baik serta tidak 

memberi interprestasi yang kurang berhati-hati. 

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, (Slameto, 2010: 54)  antara lain : 

1) Faktor Intern 
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Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri 

individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor 

intern yaitu : 

a) Kecerdasan atau Inteligensi 

Kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Oleh 

karena itu jelas bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal 

yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya. Sedangkan bahan pelajaran yang menarik minat siswa, 

lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah 

kegiatan belajar. 

c) Bakat 

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



25 

 

 

 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan, dalam proses belajar 

terutama belajar keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. Seorang guru 

atau orang tua memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang 

tidak sesuai dengan bakatnya maka akan merusak keinginan anak 

tersebut. 

d) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena 

hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan peserta 

didik untuk melakukan belajar, dalam perkembangannya motivasi 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (a) motivasi instrinsik 

dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik dimaksudkan 

dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang 

atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan belajar, sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan 

dengan motivasi yang datangnya dari luar diri seseorang peserta 

didik yang menyebabkan peserta didik tersebut melakukan 

kegiatan belajar. 

Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha 

dengan segala kemampuan yang ada untuk mengarahkan 

perhatian peserta didik kepada sasaran tertentu. Adanya dorongan 

ini dalam diri peserta didik akan timbul inisiatif dengan alasan 
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mengapa ia menekuni pelajaran, untuk membangkitkan motivasi 

kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan 

kehendak sendiri dan belajar secara aktif. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri peserta didik yaitu: 

a) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam 

masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga 

adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang 

sehat besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat 

menentukan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara 

dan dunia. 

Orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan 

dimulai dari keluarga, sedangkan sekolah merupakan pendidikan 

lanjutan. Peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga 

formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan 

guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan,   orang tua harus 

menaruh perhatian yang serius tentang cara belajar anak di 

rumah. Perhatian orang tua dapat memberikan dorongan dan 

motivasi sehingga anak dapat belajar dengan tekun, karena anak 

memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik untuk belajar. 
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b) Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

peserta didik, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini 

meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan peserta 

didik, alat-alat pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru 

dan peserta didik kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil 

belajarnya. Oleh sebab itu, guru harus dituntut untuk menguasai 

bahan pelajaran yang disajikan, dan memiliki metode yang tepat 

dalam mengajar. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor 

yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta 

didik dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam 

sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi 

anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak 

yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti 

jejak mereka. Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tidak menentu 

anakpun dapat terpengaruh pula. 
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Kesimpulannya yaitu bahwa lingkungan membentuk kepribadian 

anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. 

Seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 

belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh 

pada dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

 

3. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan makna alam dan 

berbagai fenomenanya/perilaku/karakteristik yang dikemas menjadi 

sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang 

dilakukan manusia. Anggoro (2011:1). IPA dipandang pula sebagai proses, 

sebagai produk, dan sebagai prosedur, Marsetio (dalam  Trianto 

2011:137). IPA sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. IPA sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, 

berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah 

ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. 

IPA sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang 

dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim 

disebut metode ilmiah. 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan pada jenjang SD/MI/SDLB. IPA mengkaji 

seperangkat fenomena, fakta, konsep dan generasi yang berkaitan dengan 

kehidupan dan alam semesta. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPA 

memuat materi tentang beberapa fenomena dan hal-hal yang biasa 

dijumpai bahkan dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA sebagai sarana untuk mengarahkan  peserta didik 

supaya dapat menjaga kelestarian lingkungan, menjadi manusia yang 

peduli terhadap sesama makhluk, peduli terhadap makhluk lain dan 

menjadi manusia sosial yang dapat memanfaatkan dan menjaga alam 

seisinya. 

Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum 

berbasis kompetensi (Depdiknas, dalam Trianto 2011:138) adalah sebagai 

berikut: 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang melek sains 

dan teknologi. 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

Dari fungsi dan tujuan tersebut  semakin jelas bahwa hakikat IPA 

tidak hanya pada dimensi pengetahuan, tapi memperhatikan keteraturan di 
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alam semesta akan meningkatkan keyakinan terhadap ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan menggunakan 

metode  Round Robin (Merespon Bergiliran) berupaya untuk 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi peserta didik. Keterampilan 

yang dikembangkan berupa keterampilan proses.  Indrawati (dalam 

Trianto, 2011:144 )  keterampilan proses merupakan keseluruhan 

keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori, untuk 

pengembangan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 

Menurut Trianto (2011:148) Keterampilan proses perlu 

dilatihkan/dikembangkan dalam pengajaran IPA karena keterampilan 

proses mempunyai peran-peran sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik belajar mengembangkan pikirannya. 

Pembelajaran IPA melalui metode Round Robin (Merespon 

Bergiliran)  dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

pikirannya. Pengetahuan dan kemampuan peserta didik akan 

dikolaborasikan dengan konsep, prinsip atau teori dalam sebuah 

percobaan yang nyata, sehingga angan-angan peserta didik dapat 

terealisasikan. 

2) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

penemuan. 
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Peserta didik memiliki kesempatan untuk melakukan 

penemuan informasi baru melalui kegiatan  Round Robin (Merespon 

Bergiliran). Peserta didik akan menemukan suatu pernyataan 

berdasarkan  konsep, prinsip maupun teori. 

3) Meningkatkan daya ingat 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Round Robin 

(Merespon Bergiliran) memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman  dan keterampilan berkomunikasi peserta didik  yang 

nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar. Belajar melalui kegiatan 

aktif yang dilakukan oleh peserta didik akan membantu peserta didik 

dalam mengingat materi yang dipelajari.   

 

4) Memberikan keputusan intrinsik bila peserta didik telah berhasil 

melakukan sesuatu. 

Peserta didik yang telah melakukan kegiatan Round Robin 

(Merespon Bergiliran) tentang suatu kategori peristiwa alam  maka 

akan memperoleh banyak informasi. Peserta didik  jika suatu saat 

menjumpai fenomena peristiwa alam akan dapat menerapkan 

solusinya.   

5) Membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains. 

Peserta didik dapat mempelajari konsep-konsep sains melalui  

kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif. Peserta 
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didik memiliki kesempatan untuk mencoba membahas peristiwa alam 

secara mendalam, sehingga peserta didik dapat memahami informasi 

berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya.   

Pembelajaran keterampilan proses akhirnya akan terjadi 

interaksi antara konsep/prinsip/teori yang telah ditemukan atau 

dikembangkan dengan pengembangan keterampilan proses itu sendiri. 

Interaksi yang terjadi akan menimbulkan sikap dan nilai yang 

diperlukan dalam penemuan ilmu pengetahuan. Nilai ini meliputi 

teliti, kreatif, tekun, tenggang rasa, tanggung jawab, kritis, objektif, 

rajin, jujur, terbuka, dan disiplin. 

 

 

b. Silabus Mata Pelajaran IPA kelas 5 SD semester 2 

Tabel 2.1 SK dan KD IPA kelas 5 semster 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Energi dan 

Perubahannya 

 

5.  Memahami 

hubungan 

antara gaya, 

gerak, dan 

energi, serta 

fungsinya 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, 

gerak dan energi melalui percobaan (gaya 

gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih 

cepat 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

6.  Menerapkan  

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya/mode 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya 

 

 

Bumi dan 

Alam 

Semesta 

 

7.  Memahami  

perubahan  

yang  terjadi 

di  alam  dan 

hubunganny

a dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam 

 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi  

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan  perlunya  penghematan air 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi 

di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi  beberapa kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb)   
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  Penelitian ini mengambil Standar Kompetensi 7. Memahami  

perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan., dan Kompetensi Dasar 7.7 Mengidentifikasi  

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb).  

  Pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 akan mempelajari 

Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Materi 

pokoknya yaitu tentang peristiwa alam, seperti banjir, tanah longsor, 

tsunami, gempa bumi, gunung meletus. hal-hal yang akan dibahas yaitu 

mengenai pengertian, penyebab dan cara mencegah terjadinya peristiwa 

alam tersebut. Bahan yang akan digunakan sebagai perantara untuk 

menggunakan metode belajar Round Robin (Merespon Bergiliran) yaitu 

LKS. LKS berfungsi sebagai panduan bagi peserta didik dalam 

berdiskusi atau merespon secara bergiliran. Pada siklus II pertemuan 1 

dan pertamuan 2 akan mempelajari Kompetensi Dasar 7.7 

Mengidentifikasi  beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). Materi intinya yaitu 

tentang kegiatan dan tingkah laku manusia yang dapat mempengaruhi 

lingkungan. 
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4. Model Pembelajaran Kolaboratif tipe Round Robin (Merespon 

Bergiliran) 

Pandangan mengenai konsep pembelajaran terus menerus mengalami 

suatu perubahan dan perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan. Pembelajaran berlangsung dalam 

suatu situasi belajar mengajar  yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-

faktor yang saling berhubungan antara lain tujuan mengajar, guru yang 

mengajar, peserta didik yang belajar, bahan yang diajarkan, metode 

pembelajaran, alat bantu mengajar, situasi pembelajaran, metode mengajar, 

dan juga prosedur penilaian. Semua faktor tersebut sangat saling berhubungan 

secara dinamis dalam suatu rangkaian terarah dalam rangka membawa peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat 

dicapai melalui metode yang digunakan dalam penyampaian materi ajar.    

Suprijono (2013:46) model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola 

yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi 

petunjuk kepada guru di kelas. Model pembelajaran ialah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

maupun tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 
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untuk mencapai tujuan belajar. Pada penelitian kali ini menggunakan model 

pembelajaran kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif  berarti pembelajaran untuk bekerjasama 

bersama-sama orang lain, dalam praktek pembelajaran kolaboratif berarti 

peserta didik bekerja secara berpasangan  atau dalam kelompok kecil untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bersama terdapat beberapa fitur penting. 

Barkley (2012:4). Fitur-fitur tersebut diantaranya: 

1) Pembelajaran kolaboratif adalah desain yang disengaja. Guru membagi 

peserta didik menjadi kelompok kecil kemudian peserta didik bekerja 

secara terstruktur. Desain sengaja dibuat dengan tujuan untuk  

melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Pembelajaran Kolaboratif  meliputi kerjasama antar peserta didik. Setiap 

anggota kelompok harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

3) Pembelajaran kolaboratif adalah terjadinya proses pembelajaran yang 

penuh makna. Peserta didik bekerjasama dalam  sebuah tugas kolaboratif, 

mereka harus bisa mendapatkan peningakatan pengetahuan atau 

semakain memahami materi yang diajarkan. Tugas yang diberikan 

kepada kelompok harus terstruktur  sehingga tujuan pembelajaran  dapat 

tercapai. Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik dan membuat 

ruang kelas riuh oleh kerja kelompok-kelompok kecil yang energik dan 

hidup merupakan hal yang menarik. Hal tersebut tidak akan memiliki 
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makna edukatif apabila peserta didik tidak bisa mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah pedagogi yang pusatnya 

terletak dalam asumsi bahwa manusia selalu menciptakan makna bersama 

dan proses tersebut selalu memperkaya dan memperluas wawasan mereka. 

Matthews (dalam Barkley 2012:8). Pembelajaran kolaboratif akan 

menghindari ketergantungan peserta didik  terhadap guru yang berperan 

sebagai pemegang otoritas, baik atas subyek yang diajarkan maupun proses 

belajar (Barkley 2012:8). Guru bukan hanya menjadi pemantau proses 

belajar, sebaliknya guru harus menjadi anggota, seperti halnya peserta didik 

yang tengah mencari pengetahuan, karena pembelajaran kolaboratif 

merupakan sebuah inovasi pembelajaran. Pembelajaran yang sudah 

berinovasi akan menciptakan suasana belajar yang lebih komunikatif antara 

peserta didik dengan peserta didik lain maupun dengan guru.  

 

Pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan komunikasi peserta 

didik yaitu dengan cara menerapkan teknik-teknik diskusi, sehingga peserta 

didik memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide maupun 

gagasan-gagasan berdasarkan pengalamannya. Pertukaran informasi, 

gagasan, dan pendapat merupakan inti dari pembelajaran kolaboratif.  
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 Peserta didik harus terlibat secara aktif dalam membangun pikiran 

mereka sendiri dalam belajar berkelompok.  Kelompok-kelompok kecil 

teman sebaya yang belajar bersama memberi keuntungan bagi pencapaian 

akademis, motivasi, dan kepuasan (Barkley 2012:38). Kelompok kecil yang 

terstruktur akan menciptakan tanggung jawab individual dan kerjasama 

kelompok. Kelompok  akan dibagi sesuai dengan teknik kegiatan diskusi. 

Pada penelitian ini akan menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe 

Round Robin (Merespon Bergiliran). 

 

a. Metode Round Robin (Merespon Bergiliran) 

Barkley (2012:162) Metode Round Robin (Merespon Bergiliran) 

sebenarnya adalah teknik brainstorming yaitu peserta didik mengajukan 

gagasan-gagasan namun tanpa mengelaborasikan, menjelaskan, 

mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan tersebut.  Metode Round 

Robin (Merespon Bergiliran) melibatkan peserta didik untuk 

memunculkan gagasan dan berbicara secara berurutan. Urutan  

pemberian respon ini diatur dengan memulai dari satu peserta didik ke 

peserta didik lain sampai semua peserta didik memiliki kesempatan 

untuk berbicara. Teknik ini digunakan khususnya untuk menyusun sesi 

sumbang saran dan memastikan bahwa semua peserta didik ikut 

berpartisipasi. 
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Dua konsep yang akan menjadi karakteristik dalam pelaksanaan 

pembelajaran kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran) 

yaitu: 

1) Tujuan kelompok 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Round Robin 

(Merespon Bergiliran)  dilakukan secara berkelompok, dengan 

tujuan diantaranya untuk menjalin keakraban dengan peserta didik 

lain, menciptakan kerjasama dan meningkatkan komunikatif 

peserta didik. Melalui pembelajaran berkelompok, maka dapat 

membantu peserta didik yang pasif untuk menjadi aktif.  Setiap 

anggota kelompok harus berpartisipasi dalam menyampaiakn 

gagasan.   

2) Tanggung jawab Individual 

Keberhasilan belajar secara berkelompok juga akan 

dipengaruhi oleh tanggung jawab setiap peserta didik. Setiap 

individu memiliki tugas yang akan menunjang keberhasilan dalam 

kerja kelompok. Tanggung jawab individu ini yang akan 

mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik. 

 

Pelaksanaan pembelajaran secara kolaboratif memiliki dua 

karakteristik, yaitu tujuan kelompok dan tanggung jawab individual. 

Tujuan kelompok yaitu supaya peserta didik dapat bekerjasama dengan 

temannya, sehingga permasalahan yang sulit akan menjadi mudah. 
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Kerjasama dalam berkelompok diantaranya untuk meningkatkan 

komunikasi antar peserta didik, sehingga dapat menjadi stimulus bagi 

peserta didik yang pasif untuk mencoba mengaktualisasikan dirinya. 

Karakteristik pembelajaran kolaboratif yang kedua yaitu tanggung 

jawab individual. Tanggung jawab peserta didik sangat dituntut dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, karena untuk menunjang keberhasilan 

kerja kelompok dan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik. Setiap 

peserta didik harus bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Pada 

kegiatan pembelajaran ini peserta didik akan dibagi menjadi beberapa 

kelompok, dan setiap peserta didik memiliki tugas yang berbeda pada 

saat kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran akan 

meningkatkan aktivitas peserta didik, karena semua peserta didik 

terlibat secara aktif. 

 

b. Langkah-langkah metode Round Robin (Merespon Bergiliran) 

Barkley (2012:163) menyebutkan prosedur kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan metode Round Robin (Merespon 

Bergiliran) sebagai berikut: 

1) Minta peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 

empat sampai enam orang. 

2) Jelaskan bahwa kegiatan brainstorming ini adalah untuk 

memancing munculnya gagasan. Anggota kelompok akan 

mendapatkan giliran satu per satu, bergerak searah jarum jam, dan 
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memberi respons pada pertanyaan. Informasikan kepada peserta 

didik bahwa untuk menghindari interupsi atau gangguan terhadap 

aliran gagasan, mereka harus menahan diri untuk mengevaluasi, 

mempertanyakan atau membahas gagasan-gagasan tersebut. 

3) Jika menurut anda bermanfaat untuk membagi peran kepada 

peserta didik (seperti pencaatat atau penegas aturan), maka 

luangkan waktu beberapa menit untuk membagi peran. 

4) Sampaikan kepada peserta didik apakah mereka akan mendapat  

giliran secara satu per satu sesuai urutan hanya untuk satu kali, atau 

sampai beberapa kali, umumkan batas waktu, jangan lupa untuk 

memajang pengarah. 

5) Minta salah satu peserta didik untuk memulai kegiatan tersebut 

dengan mengemukakan sebuah gagasan atau jawaban secara lisan. 

Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi brainstorming tersebut 

dengan mengemukakan gagasan baru. Kegiatan terus berlanjut, 

bergerak dari satu anggota ke anggota lainnya secara berurutan, 

sampai semua peserta didik berpartisipasi.  

 

Pembelajaran menggunakan metode Round Robin (merespon 

bergiliran) merupakan belajar secara berkelompok. Satu kelompok 

terdiri dari empat sampai enam orang. Peserta didik akan melakukan 

diskusi mengenai suatu gagasan. Setiap anggota kelompok memiliki 

tugas yang berbeda dan mendapat giliran satu per satu untuk 
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memberikan respon pada pertanyaan. Peserta didik memiliki 

kesempatan untuk merespon lebih dari satu kali, apabila masih ada 

waktu. Peserta didik akan dibagi perannya, seperti pencatat, penegas 

aturan, pembicara utama, sehingga peserta didik dapat ber tanggung 

jawab sesuai dengan tugasnya. Kegiatan brainstorming ini akan dimulai 

oleh salah satu peserta didik dengan mengemukakan suatu gagasan, 

kemudian dilanjutkan oleh peserta didik yang lain dengan merespon 

gagasan tersebut. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan Oleh Pawit 

tahun 2010, dengan judul “Peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

Matematika siswa SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto” dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan 

prestasi belajar dari siklus I yaitu sebesar 62,96% dan pada siklus II menjadi 

70,37%.  Metode pembelajaran kolaboratif dapat diterapkan untuk 

pembelajaran yang lebih efektif. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Gayuh Eki Septiani dengan judul 

skripsi “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran kolaboratif Terhadap hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sokanegara” dalam kesimpulannya 

menyatakan bahwa model pembelajaran kolaboratif memberikan pengaruh 

yang lebih baik terhadap hasil belajar IPA aspek kognitif.  
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E. Kerangka Berpikir 

Salah satu hal yang pasti ada dalam dunia pendidikan adalah kegiatan 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar yaitu kegiatan interaksi antara guru 

dengan peserta didik. Peran guru sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar, karena guru sebagai pengatur secara penuh di dalam kelas. Guru 

mengatur semua kegiatan peserta didik dengan melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mencapai hasil 

belajar secara maksimal. 

 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, guru dituntut untuk 

dapat berkreasi dalam mengembangkan metode belajar. Metode belajar yang 

diterapkan oleh guru akan memperngaruhi kegiatan di dalam kelas. 

Penerapan metode juga harus diimbangi dengan media pembelajaran yang 

tepat. Guru  dapat menggunakan metode  pembelajaran yang tepat maka 

dapat meningkatkan komunikasi dan prestasi belajar peserta didik. Salah satu 

metode  yang tepat untuk melibatkan peserta didik secara aktif, menuntut 

kerjasama dan diskusi, membantu peserta didik untuk selalu berpartisipasi 

dalam belajar serta menjadikan peserta didik yang komunikatif dalam kgiatan 

pembelajaran yaitu metode  Round Robin (Merespon Bergiliran). 

 

Metode ini adalah metode kerjasama, kerjasama berpartisipasi 

mengembangkan materi pelajaran. Peserta didik akan senang dengan 

melakukan kegiatan kerjasama seperti ini, sehingga dapat memotivasi peserta 
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didik dalam mempelajari pelajaran, terutama pelajaran IPA, yang nantinya 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

 

 

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Pada kondisi awal terlihat komunikasi dan prestasi belajar rendah. 

Guru melakukan tindakan dengan menyampaikan materi pelajaran IPA 

kepada peserta didik melalui metode belajar Round Robin (Merespon 

Bergiliran). Penerapan metode pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk 
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aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena nantinya selama kegiatan 

pembelajaran akan dilaksanakan penilaian dalam bentuk lembar observasi 

yang terdiri dari penilaian aspek psikomotor dan tes evaluasi pada akhir 

siklus. Hasil observasi aspek psikomotor  tersebut digunakan untuk melihat 

peningkatan komunikatif peserta didik, sedangkan tes evaluasi untuk melihat 

peningkatan prestasi belajar terhadap materi yang telah diajarkan. 

Tercapainya peningkatan komunikasi dan prestasi belajar peserta didik   

adalah tujuan yang diharapkan oleh guru dapat tercapai.  

 

F. Hipotesisi Tindakan 

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis metode Round Robin (Merespon Bergiliran) dapat 

meningkatkan komunikasi dan prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA.   
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