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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktvitas, yaitu aktivitas
mengajar dan aktivitas belajar.Aktivitas mengajar merupakan peranan
seorang guru dalam mengupayakan terciptanya komunikasi yang harmonis
antar pengajar dengan si pembelajar. Sedangkan aktivitas belajar
merupakan kegiatan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Proses
pembelajaran yang ada di dalam kelas sendiri ditentukan berdasarkan
rancangan kegiatan yang telah dipersiapkan oleh guru (Sugandi, dkk,
2000: 4).
Aktivitas belajar atau kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan
dengan baik tanpa adanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan
pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pendidikan
di sekolah. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan berbagai
keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan
pembelajaran untuk mencapai kompetensi pelajaran yang telah ditetapkan
dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini merupakan awal yang harus
ditempuh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sebagai
tenanga pengajar harus memiliki kemampuan yang baik sebagai perencana
atau perancang pembelajaran. Dengan adanya perencanaan pembelajaran
yang baik, maka pelaksanaan pembelajaran akan berjalan lancar, terarah,
dan sistematis. Hal tersebut dapat dicapai karena kompetensi dasar, materi
pokok, indikator, pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber, langkahlangkah pembelajaran, dan rencana penilaian yang telah dirumuskan
dengan baik serta digambarkan dengan jelas (Wahyuni dan Ibrahim, 2012:
11-12).
Salah satunya perencanaan pembelajaran yang penting bagi guru
tersebut adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setiap
pengajar/guru dituntut untuk bisa merancang atau merencanakan sebuah
pembelajaran sebelum terlaksananya proses pembelajaran. Suatu rencana
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pembelajaran yang baik dan bagus, tentunyaakan menghasilkan sebuah
pembelajaran akan berjalan dengan sistematis dan terprogram. Penting
dalam pembuatan sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu
dapat menolong guru untuk memikirkan pelajaran sebelum pelajaran
tersebut diajarkan sehingga kesulitan belajar dapat diramalkan dan dicari
jalan keluarnya. Guru dapat mengorganisasi fasilitas, perlengkapan, alat
bantu pengajaran, waktu dan isi dalam rangka mencapai tujuan belajar
yang selektif mungkin dan menghubungkan tujuan dan prosedur kepada
keseluruhan tujuan dari muatan pelajaran yang diajarkan.
Penyusunan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP),

didalamnya guru dapat menggunakan model-model pembelajaran yang
sesuai dengan kriteria permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang
diajarkan. Biasanya model yang digunakan oleh guru-guru merupakan
model pembelajaran kooperatif.Pembelajaran kooperatif adalah jenis kerja
kelompok termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang dibimbing dan diarahkan
oleh guru. Pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam
menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan
keterampilan dalam rangka mencapai tujuan (Suprijono, 2009: 54).
Abidin (2014: 241-242) mengatakan bahwa dalam proses
pembelajaran peserta didik didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas
bersama dan mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas
yang diberikan guru. Pada salah satu sekolah dasar di tempat tinggal
penulis, dimana penulis melakukan penelitian di SDN Potrobangsan 3
dengan melakukan wawancaramelalui media online dengan guru wali
kelas III.Hasil dari wawancara dengan guru kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang tersebut bahwa sekolah dasar tersebut memiliki permasalahan
dalam membuat kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis. Pada penyelesaiannya guru kelas III tersebut
sudah pernah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran bermasin sambil belajar, akan tetapi hasilnya
membuat peserta didik hanya terfokus dengan bermainnya saja. Dengan
model pembelajaran belajar sambil bermain hanya sedikit saja peserta
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didik yang bisa paham dengan materi pembelajaran yang disediakan oleh
guru dengan metode belajar sambil bermain.Peneliti berpikir bahwa dari
permasalahan tersebut guru kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang
memerlukan sebuah pengembangan perangkat pembelajaran berupa
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan peserta didik juga perlu
ditingkatkan dalam kemampuan berpikir kritis-nya.Karena dengan
memiliki kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat menganalisa suatu
permasalahan dalam pembelajaran dengan sesuai.Kemampuan berpikir
kritis merupakan pengaturan diri dalam memutuskan (judging) sesuatu
yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, maupun
pemaparan mmenggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau
pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya keputusan
(Facione, 2006: 1-24). Karena guru kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang belum pernah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran tipe ENE (Example Non Example), maka guru butuh
model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
peserta didik. Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe ENE
untuk menyelesaikan masalah ini.Model pembelajaran ENE (Example Non
Example) merupakan salah satu jenis model pembelajaran kerja sama yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan
kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran tipe ENE (Example Non
Example)

adalah

salah

satu

contoh

model

pembelajaran

yang

menggunakan media. Media itu sendiri merupakan sumber yang
digunakan dalam proses belajar mengajar. Menurut Angginaloy, Baliu,
dkk (2017:10 ) model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non
Example) adalah jenis model pembelajaran kerja sama yang menggunakan
gambar sebagai media pembelajaran agar peserta didik dapat menganalisa
makna apa yang terkandung didalam gambar tersebut dan bisa membuat
peserta didik berpikir kritis. Oleh karena itu, penelitiakan membuat
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
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Dalam kegiatan wawancara, peneliti dalam membantu guru untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut yang peneliti ambil sebagai kegiatan
penelitian menggambil materi pokok Sumber Energi pada tema 6 subtema
1. Karena materi tersebut belum diajarkan dan direkomendasikan untuk
menggunakan materi tersebut untuk kegiatan penleitian pengembangan
rencana pelaksanaan pembelajaran.
Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengambil judul penelitian
pengembangan

(RnD)

“Pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE
untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Materi Pokok
Sumber Energi dalam Subtema 1 Siswa Kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pokok
Sumber Energi dalam Subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang?
2. Bagaimana kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis pada materi pokok Sumber Energi dalam
Subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk.
1. Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
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kemampuan berpikir kritis pada materi pokok Sumber Energi dalam
subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang.
2. Mengetahui kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis pada materi pokok Sumber Energi dalam
subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
bermakna bagi:
1. Manfaat Teoritis
Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang
pengembangan RPP dengan penerapan model pembelajaran koperatif
tipe ENE (Example Non Example) sebagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis pada materi pokok sumber energi dalam
subtema 1 untuk siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang.
2. Manfaat Praktis
a. Peserta Didik
Manfaat

penelitian ini

peserta didik dapat

meningkatkan

kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan memberikan
wawasan baru tentang suatu materi pembelajaran.
b. Guru
Manfaat penelitian ini guru dapat memiliki panduan dalam
menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example)
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
c. Sekolah
Manfaat penelitian ini sekolah dapat memiliki referensi contoh
rencana

pelaksanaan

pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) dalam
meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
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d. Program Studi PGSD
Manfaat penelitian ini program studi PGSD dapat menambah
bahan daftar pustaka program studi PGSD Universitas Sanata
Dharma terkait rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example)
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
e. Peneliti
Manfaat penelitian ini peneliti dapat pengalaman dan pengetahuan
dalam

mengembangkan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example
Non Example) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis
peserta didik.

E. Spesifikasi Produk
1. RPP disusun dengan menggunakan model pembelajaran tipe ENE
(Example Non Example) untuk meningkatkan kemampuan berpikir
peserta didik.
2. RPP yang disusun memuat kompetensi dasar (KD) sikap spiritual,
sosial, pengetahuan, dan keterampilan dari kompetensi inti (KI) yang
merupakan gambaran kompetensi umum yang harus dipelajari peserta
didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan muatan pelajaran.
3. RPP disusun dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik.
4. RPP yang disusun memiliki kesesuaian dan keterpaduan antara KI,
KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan.
5. Komponen RPP disusun lengkap yang terdiri dari:
a. Identitas RPP terdiri dari:
1) Nama satuan pendidikan.
2) Kelas/Semester.
3) Tema.
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4) Subtema.
5) Pembelajaran ke-.
6) Muatan pelajaran terkait.
7) Alokasi waktu.
8) Hari/Tanggal.
b. Perumusan Indikator
1) Disusun sesuai dengan kompetensi dasar.
2) Disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang
dapat diamati.
3) Rumusan mengandung aspek keterampilan.
4) Indikator

memuat

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi

berdasarkan taksonomi Bloom.
5) Indikator menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
c. Peumusan Tujuan Pembelajaran
1) Seluruh

tujuan

pembelajaran

sesuai

dengan

indikator

kompetensi yang ingin dicapai.
2) Seluruh kata kerja operasional dan spesifik dapat diamati dan
diukur.
3) Mencakup pengetahuan, sikap spiritual, dan keterampilan.
4) Mencakup komponen ABCD (Audience, Behavior, Condition,
Degree).
d. Materi Pembelajaran
1) Sesuai dengan seluruh kompetensi dasar dan indikator yang
akan dicapai.
2) Materi pokok disusun secara sistematis.
3) Memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan secara
lengkap.
e. Pemilihan Media Pembelajaran
1) Sesuai dengan indikator/tujuan pembelajaran.
2) Sesuai dengan materi pembelajaran.
3) Media pembelajaran konvensional dan berbasis ICT.
4) Tersedia LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik).
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f. Pemilihan Sumber Belajar
1) Sesuai dengan indikator/tujuan pembelajaran.
2) Sesuai dengan materi pembelajaran.
3) Sumber belajar meliputi bahan cetak, bahan ajar (IT) dan
lingkungan sekitar yang relevan.
4) Sumber belajar mutakhir.
g. Pendekatan, Model, Metode
1) Menggunakan pendekatan saintifik (5M).
2) Sintaks

dalam

pembelajaran

sesuai

dengan

model

pembelajaran tipe ENE.
3) Kegiatan belajar peserta didik dalam setiap sintaks sesuai.
4) Metode yang digunakan meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik.
h. Skenario Pembelajaran
1) Kegiatan pendahuluan/awal variatif dengan menggunakan
berbagai teknik (orientasi, literasi, apersepsi, dan motivasi).
2) Kegiatan inti :
a.) Sesuai dengan sintaks model pembelajaran kooperatif tipe
ENE.
b.) Mengembangkan 4C.
c.) Berpusat padapeserta didik.
d.) Menggunakan 5M.
3) Kegiatan penutup :
a.) Penyimpulan.
b.) Refleksi.
4) Menggunakan langkah-langkah model pembelajaran tipe ENE.
5) Kegiatan pembelajaran dirancang secara sistematis atau
keruntutan materi.
6) Alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan/awal, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup sesuai cakupan materi.
i. Penilaian
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1) Penilaian otentik (menggunakan beragam teknik penilaian dan
mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang
sesuai dengan indikator.
2) Tersedia kunci jawaban/rubrik penilaian yang sesuai.
3) Tersedia pedoman skoring.
6. RPP disusun sesuai dengan ketentuan PUEBI. Penyusunan perangkat
pembelajaran ini mengacu pada kaidah bahasa yang baik dan benar,
sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
7. RPP yang dibuat potensial untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik.
8. Cover
Cover depan produk terdiri dari judul pengembangan perangkat
pembelajaran

yaitu

Pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
ENE untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Materi
Pokok Sumber Energi dalam Subtema 1 Siswa Kelas III SDN
Potrobangsan 3 Magelang : nama penulis, logo universitas, keterangan
yang berisi program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
Jurusan Ilmu Pendidikan, fakultas yaitu Keguruan dan Ilmu
Pendidikan; universitas yaitu Sanata Dharma Yogyakarta. Cover
belakang berisi synopsis dan biodata singkat penuh.
9. Ukuran Kertas
Produk dicetak dalam ukuran A4 dengan berat 80 gram 2 sisi,
sedangkan sampul dicetak dengan kertas ivory230gr supaya terlihat
kokoh.
10. Format Penulisan
Produk ditulis menggunakan jenis font “Times New Roman” dengan
spasi 1.15 supaya terlihat jelas.
11. Kata Pengantar
Kata pengantar terdiri dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa; penjelasan kerangka berpikir seputar model pembelajaran tipe
ENE; ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu dan terlibat
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dalam penyusunan produk; kesediaan penulis dalam menerima kritik
dan saran terkait dengan produk yang dikembangkan.
12. Daftar Isi
Daftar isi terdiri dari garis besar isi buku beserta nomor halaman.

F. Batasan Istilah
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah suatu rancangan
aktivitas yang akan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah
disusun untuk mencapai tujuan serta kompetensi dasar yang telah
ditetapkan.
2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE (Example Non Example)
adalah adalah tipemodel pembelajaran kerja sama dengan langkahlangkah tertentu denganmenggunakan

gambar sebagai media

pembelajaran agar peserta didik dapat menganalisa makna apa yang
terkandung didalam gambar tersebut dan bisa membuat peserta didik
berpikir kritis.
3. Kemampuan Berpikir Kritis merupakan pengaturan diri dalam
memutuskan (judging) sesuatu yang menghasilkan interpretasi,
analisis, evaluasi, dan inferensi, maupun pemaparan mmenggunakan
suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau

pertimbangan

kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya keputusan, dengan aspek
yang digunakan oleh peneliti adalah (1) Menganalisis argumen, (2)
Memecahkan masalah, dan (3) Menuliskan argumen.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Permendikbud RI No. 81a Tahun 2013 tentang Implementasi
Kurikulum dalam lampiran IV disebutkan bahwa “Rencana
pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang
dikembangkan secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema
tertentu

yang

mengacu

pada

silabus”.Majid

(2014:

125)

menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
adalah

rencana

yang

menggambarkan

prosedur

dan

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi
dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam
silabus. Mulyasa (2007: 216) mengungkapkan hal yang sama
bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakekatnya
merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran.
Dapat disimpulkan pengertian dari beberapa para ahli bahwa
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu
rancangan

aktivitas

yang

akan

dilaksanakan

berdasarkanperencanaan yang telah disusun untuk mencapai tujuan
serta

kompetensi

dasar

yang

telah

ditetapkan.

Membuat

perencanaan yang baik haruslah menguasai kondisi yang terjadi di
kelas.Kondisi tersebut dibuat dalam suatu rangkaian kegiatan
dalam kegiatan belajar mengajar di kelas pada rancangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Komponen-komponen RPP menurut Permendikbud Nomor
22 Tahun 2016.
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1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
3) Kelas/semester;
4) Materi pokok
5) Alokasis waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk
pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan beban belajar dengan
mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam
silabus dan KD yang harus dicapai;
6) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD,
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat
diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan;
7) Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetenci;
8) Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan
prosedur yang relevan, dan ditulis kedalam bentuk butir-butir
sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
9) Metode

pembelajaran,

digunakan

oleh

pendidik

untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses agar peserta didik
mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik
dan KD yang akan dicapai;
10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran
untuk menyampaikan materi pembelajaran;
11) Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
12) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan:
pendahuluan, inti, dan penutup; dan
13) Penilaian hasil belajar.

Berdasarkan komponen-komponen terkait diatas peneliti
menyusun komponen-komponen RPP yang dijadikan sebagai
spesifikasi produk pada penelitian ini, sebagai berikut.
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1) RPP disusun dengan menggunakan model pembelajaran tipe
ENE

(Example

Non

Example)

untuk

meningkatkan

kemampuan berpikir peserta didik.
2) RPP yang disusun memuat kompetensi dasar (KD) sikap
spiritual,

sosial,

pengetahuan,

dan

keterampilan

dari

kompetensi inti (KI) yang merupakan gambaran kompetensi
umum yang harus dipelajari peserta didik untuk jenjang
sekolah, kelas, dan muatan pelajaran.
3) RPP disusun dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik.
4) RPP yang disusun memiliki kesesuaian dan keterpaduan antara
KI,

KD,

indikator

pencapaian

kompetensi,

materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber
belajar dalam satu keutuhan.
5) Komponen RPP disusun lengkap yang terdiri dari:
a) Identitas RPP terdiri dari:
1. Nama satuan pendidikan.
2. Kelas/Semester.
3. Tema.
4. Subtema.
5. Pembelajaran ke-.
6. Muatan pelajaran terkait.
7. Alokasi waktu.
8. Hari/Tanggal.
b) Perumusan Indikator
1. Disusun sesuai dengan kompetensi dasar.
2. Disusun dengan menggunakan kata kerja operasional
dengan kompetensi yang dapat diukur.
3. Rumusan sesuai dengan aspek keterampilan.
4. Indikator memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi
berdasarkan taksonomi Bloom.
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5. Indikator menyesuaikan dengan karakteristik peserta
didik.
c) Perumusan Tujuan Pembelajaran
1. Seluruh tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator
kompetensi yang ingin dicapai.
2. Seluruh kata kerja operasional dan spesifik dapat
diamati dan diukur.
3. Mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
4. Mencakup komponen ABCD (Audience, Behavior,
Condition, Degree).
d) Materi Pembelajaran
1. sesuai dengan seluruh kompetensi dasar dan indikator
yang akan dicapai.
2. Materi pokok disusun secara sistematis.
3. Memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan
secara lengkap.
e) Pemilihan Media Pembelajaran
1. Sesuai dengan indikator/tujuan pembelajaran.
2. Sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Media pembelajaran konvensional dan berbasis ICT.
4. Tersedia LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik).
f) Pemilihan Sumber Belajar
1. Sesuai dengan indikator/tujuan pembelajaran.
2. Sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Sumber belajar meliputi bahan cetak, bahan ajar (IT)
dan lingkungan sekitar yang relevan.
4. Sumber belajar mutakhir.
g) Pendekatan, Model, Metode
1. Menggunakan pendekatan saintifik (5M)
2. Sintaks dalam pembelajaran sesuai dengan model
pembelajaran tipe ENE.

14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Kegiatan belajar peserta didik dalam setiap sintaks
sesuai.
4. Metode yang digunakan meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik.
h) Skenario Pembelajaran
1. Kegiatan

pendahuluan/awal

menggunakan berbagai

variatif

teknik (orientasi,

dengan
literasi,

apersepsi, dan motivasi).
2. Kegiatan inti:
a.) Sesuai dengan sintaks.
b.) Mengembangkan 4-5C.
c.) Berpusat pada peserta didik.
d.) Menggunakan 5M
3. Kegiatan Penutup:
a.) Penyimpulan.
b.) Refleksi.
4. Menggunakan langkah-langkah model pembelajaran
tipe ENE.
5. Kegiatan pembelajaran dirancang secara sistematika
atau keruntutan materi.
6. Alokasi

waktu

pada

kegiatan

pendahuluan/awal,

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
i) Penilaian
1.

Penilaian otentik (menggunakan beragam teknik
penilaian dan mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan
keterampilan) yang sesuai dengan indikator.

2.

Tersedia kunci jawaban//rubric penilaian yang sesuai.

3.

Tersedia pedoman skoring.

6) RPP disusun sesuai dengan ketentuan PUEBI. Penyusunan
perangkat pembelajaran ini mengacu pada kaidah bahasa yang
baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia.
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7) RPP yang dibuat potensial untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik.
8) Cover
Cover depan produk terdiri dari judul pengembangan perangkat
pembelajaran yaitu Pengembangan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe ENE untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis
pada Materi Pokok Sumber Energi dalam Subtema 1 Siswa
Kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang : nama penulis, logo
universitas, keterangan yang berisi program studi yaitu
Pendidikan Guru Sekolah Dasar; Jurusan Ilmu Pendidikan,
fakultas yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan; universitas yaitu
Sanata Dharma Yogyakarta. Cover belakang berisi synopsis
dan biodata singkat penuh.
9) Ukuran Kertas
Produk dicetak dalam ukuran A4 dengan berat 70 gram 2 sisi,
sedangkan sampul dicetak dengan kertas ivory230gr supaya
terlihat kokoh.
10) Format Penulisan
Produk ditulis menggunakan jenis font “Times New Roman”
dengan spasi 1.5 supaya terlihat jelas.
11) Kata Pengantar
Kata pengantar terdiri dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa; penjelasan kerangka berpikir seputar model
pembelajaran tipe ENE; ucapan terima kasih kepada pihak
yang membantu dan terlibat dalam penyusunan produk;
kesediaan penulis dalam menerima kritik dan saran terkait
dengan produk yang dikembangkan.
12) Daftar Isi
Daftar isi terdari dari garis besar isi buku beserta nomor
halaman.
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c. Prinsip Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) haruslah dibuat
dengan baik dan sesuai dengan kondisi kelas.Untuk itu dalam
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) perlu
memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan.
Prinsip-prinsip

pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang dikemukakan oleh Majid (2014: 125126) adalah sebagi berikut:
a) Mendorong partisipasi aktif peserta didik
b) Seesuai dengan tujuan Kurikulum 2013, proses pembelajaran
yang

dirancang

berpusat

pada

peserta

didik

untuk

mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, semangat
belajar, dan keterampilan belajar.
c) Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
d) Proses pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca,
pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai
bentuk tulisan.
e) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
f) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat rancangan
program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan,
dan remedial. Pemberian remedial dilakukan setiap saat setelah
suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan
kelemahan peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian
pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
g) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan
memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD,
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan
sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
h) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
i) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan
mempertimbangkan

penerapan

teknologi

informasi

dan
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komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai
dengan situasi dan kodisi.
Prinsip-prinsip tersebut harus dipahami oleh guru yang
nantinya akan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP). Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) perlu
memperhatikan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),
indikator dan tujuan pembelajaran.Kompetensi Dasar (KD) yang
dirancangkan guru harus terkait dengan materi, kegiatan, tujuan,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar
yang

digunakan

dalam

pembelajaran.

Guru

juga

perlu

mempertimbangkan apakah pelajara yang akan diberikan nantinya
memberikan pencapaian Kompetensi Inti (KI) yang terkait.
Sani (2014: 286) menjelaskan bahwa indikator pencapaian
dijabarkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan dalam
kurikulum.Indikator tersebut harus mencakup kompetensi dalam
ranah

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan.Sedangkan,

Permendikbud No.67 Tahun 2013 menjelaskan bahwa dalam
membuat

indikator

pencapaian

kompetensi,

guru

perlu

mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Pengembangan
indikator menurut Sri (2008: 17) dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: (1) setiap Kompetensi Dasar (KD) dapat
dikembangkan menjadi beberapa indikator, (2) perumusan
indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur
dan/atau diobservasi.
Penyusunan indikator juga harus memperhatikan kebutuhan
dan kondisi yang sedang dialami oleh peserta didik.Tujuan
pembelajaran berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi
yang telah ditetapkan (Sani, 2014: 287).Tujuan pembelajaran
dirumuskan dengan memperhatikan peserta didik (audience),
perilaku (behavior), kondisi (conditions), dan kriteria (degree),
yang biasa disingkat A-B-C-D.Audience (A) adalah peserta
didik.Behavior (B) adalah kata kerja untuk mendeskripsikan
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perilaku yang dapat diamati atau diukur, dengan kata kerja yang
digunakan adalah kata kerja operasional.Conditions (C) adalah
batasan materi, tempat, atau bantuan untuk mengevaluasi.Degree
(D) adalah kriteria kinerja yang diharapkan.

d. Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam
pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan
beberapa KD dan indikator dari kurikulum/ Standar Isi (SI) dari
beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dala satu
tema. Dengan adanya kaitan tersebut maka peserta didik akan
memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga
pembelajaran menjadikan peserta didik dapat memahami konsepkonsep yang saling terkait dari beberapa mapel yang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan usia peserta didik (Sukayati, dkk .,
2009: 13).
Menurut Tim Puskur ((2006) dalam Sukayati, dkk., 2009: 1415) pendekatan pembelajaran tematik memiliki karakeristik
sebagai berikut.
a) Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Pada

dasarnya

pembelajaran

tematik

merupakan

suatu

pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada
peserta didik, baik secara individu maupun kelompok.Peserta
didik

diharapkan

dapat

menemukan

konsep

pengetahuan

yang

aktif

serta
harus

mencari,

menggali,

prinsip-prinsip
dikuasainya

dari

sesuai

dan
suatu

dengan

perkembangannya.
b) Memberikan pengalaman langsung kepada anak.
Pembelajaran tematik diprogramkan untuk melibatkan peserta
didik secara langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan
antar konsep dan prinsip yang dipelajari dari beberapa mapel.
Sehingga peserta didik akan memahami hasil belajarnya sesuai
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dengan fakta dan peristiwa yang dialami dan guru hanya
bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing
ke arah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
c) Pemisahan mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu.
Pembelajaran tematik memusatkan perhatian pada pengamatan
dan pengkajian suat gejala atau peristiwa dari beberapa mapel
sekaligus,

tidak

dari

sudut

pandang

yang

terkotak-

kotak.Sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami
suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi yang utuh.
d) Menyajikan konsep dari berbagai mapel dalam suatu proses
pembelajaran sehingga bermakna.
Hasil nyata akan didapat dari segala konsep yang diperoleh dan
keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari. Hal
ini diharapkan akan berdampak pada kemampuan anak untuk
memecahkan

masalah-masalah

yang

nyata

dalam

kehidupannya.
e) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan
kebutuhan anak.
Pada

pembelajaran

tematik

dikembangkan

pendekatan

Pembelajaran yang Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan
Menyenangkan (PAIKEM) yang melibatkan peserta didik
secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat,
minat, dan kemampuan sehingga memungkinkan peserta didik
termotivasi untuk belajar terus menerus.
Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan
pembelajaran tematik menurut Tim Puskur ((2006) dalam Sukayati,
dkk., 2009: 15).
a) Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel
mempunyai

keterkaitan

konsep,

sehingga

pembelajaran

menjadi lebih bermakna dan utuh.
b) Peserta didik mudah memusatkan perhatian karena beberapa
mapel dikemas dalam satu tema yang sama.
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c) Peserta

didik

dapat

mempelajari

pengetahuan

dan

mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam
tema yang sama.
d) Pembelajaran tematik melatih peserta didik untuk semakin
banyak membuat huungan beberapa mapel, sehingga mampu
memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya,
dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep.
e) Menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam
suatu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi
pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Waktu yang lain
dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembiasaan
keterampilan, dan remedial.
Ada juga beberapa rambu yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan pembelajaran tematik menurut Tim Puskur ((2006)
dalam Sukayati, dkk., 2009: 16) sebagai berikut.
a) Tidak semua mapel dapat dipadukan atau dikaitkan.
b) KD yang tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan
dipaksakan untuk dipadukan. Akan lebih baik bila dibelajarkan
secara sendiri-sendiri.
c) KD yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap
diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara
mandiri.
d) Untuk peserta didik kelas I dan II kegiatan ditekankan pada
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman
nilai-nilai moral.
e) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik, minat, lingkungan, daera setempat, dan cukup
problematika atau populer.
Selain itu dalam pembelajaran tematik memiliki implikasiimplikasi yang terkait sebagai berikut (Sukayati, dkk., 2009: 1617).
a) Implikasi bagi guru dan peserta didik
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1) Bagi guru
Pembelajaran tematik memerlukan gutu yang kreatif, baik
dalam menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar yang
bermanfaat bagi peserta didik, juga dalam memilih KD dari
berbagai mapel, serta mengaturnya agar pembelajaran
menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan.
2) Bagi peserta didik
1.) Peserta

didik

pembelajaran

harus

siap

yang

mengikuti

dalam

kegiatan

pelaksanaannya

dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual,
kelompok, atau klasikal.
2.) Peserta

didik

harus

siap

mengikuti

kegiatan

pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya:
melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian
sederhana, dan pemecahan masalah.
b) Implikasi terhadap sarana prasarana, sumber, dan media
pembelajaran
1) pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya memerlukan
berbagai sarana prasarana belajar.
2) Perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya
didesain khusus untuk keperluan pembelajaran, maupun
sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar.
3) Perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran
yang bervariasi, sehingga dapat membantu peserta didik
memahami konsep-konsep yang abstrak.
4) Dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini
untuk

masing-masing

mapel

dan

dimungkinkan

menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan
ajar yang terintegrasi.
c) Implikasi terhadap pengaturan ruang
Dalam kegiatan pembelajaran tematik perlu pengaturan
ruang agar suasana belajar menyenangkan.
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1) Ruang dapat ditata, disesuaikan dengan tema yang sedang
dilaksanakan.
2) Susunan

bangku

peserta

didik

dapat

diubah-ubah

disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang
berlangsung.
3) Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk
di tikar/karpet.
4) Kegiatan

belajar

hendaknya

bervariasi

dan

dapat

dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas.
5) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untu memajang hasil
karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber
belajar.
6) Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola
sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan
dan merapikan kembali.

e. Taksonomi Bloom (HOTS dan LOTS)
Kemampuan

berpikir

merupakan

keterampilan

dalam

menggabungkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang
memungkinkan seseorang untuk dapat merubah lingkungannya
menjadi lebih efektif. Kemampuan berpikir menurut Bloom
terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah
(LOTS) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS).
Kemampuan berpikir tingkat rendah (LOTS) terdiri dari tiga
indikator tingkatan, yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), dan
menerapkan (C3). Kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)
terdiri dari tiga indikator, yaitu: menganalisis (C4), mengevalusi
(C5), dan mencipta (C6) (Sobirin, 2016: 373-380). Klasifikasi
keterampilan berpikir kritis ini disebut taksonomi Bloom. Jika
peserta didik memiliki kemampuan berpikir di semua tingkatan
berpikir, maka mereka akan mampu memecahkan masalah yang
komplek dan bervariasi. Oleh karena itu mengetahui tingkat

23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berpikir peserta didik menjadi sangat penting untuk pengembangan
kemampuan berpikir peserta didik lebih lanjut.
Pada

tahun

1950

Benjamin

Bloom

mengembangkan

Taksonomi Bloom yang menekankan pada aspek kognitif dengan
mengekspresikan berbagai jenis pemikiran . Bloom’s Taxonomy
provided carefully developed definitions for each of six major
categories that he defined in the cognitive domain. The categories
are knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis,
and evalution (Nayef, dkk., 2013: 165-175). Definisi taksonomi
Bloom dikembangkan secara cermat untuk masing-masing dari
enam

kategori

yang

didefinisikan

dalam

domain

kognitif.Kategorinya adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi.
Tabel 2.1 Taksonomi Bloom
Tingkatan

Keterangan

C1

Mengingat

C2

Memahami

C3

Menerapkan

C4

Menganalisis

C5

Mengevaluasi

C6

Mencipta

f. Keterampilan Belajar Abad 21 (4C)
Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk
menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan,
nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad
21.Pemerintah

merancang

pembelajaran

abad

21

melalui

kurikulum 2013 yang berbasis pada peserta didik. Guru sebagai
kepanjangan

tangan

dari

pemerintah

di

sekolah-sekolah

menerapkan pembelajaran abad 21. Di sekolah, pembelajaran
sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C yang terdiri dari:
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(1) Critical Thinking (Berpikir Kritis), (2) Communication
(Komunikasi), (3) Collaboration (Kolaborasi), dan (4) Creativity
(Kreativitas).
Kemampuan 4C tersebut dapat terwujud cepat tidak hanya
tuntutan pada kinerja guru dalam mengubah metode mengajar,
tetapi

juga

peran

dan

tanggung

jawab

pendidik

dalam

membiasakan peserta didik menerapkan 4C dalam kesehariannya
(Prihadi, 2017: 45-50).
Keterampilan 4C wajib dikuasai dan dimiliki oleh setiap
peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21. Adapun
kemampuan 4C menurut Anies Baswedan (dalam Republika,
2016):
1) Critical Thinking (Berpikir Kritis) yaitu kemampuan peserta
didik dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan,
menganalisis,

dan

menyelesaikan

masalah.

Kemampuan

berpikir kritis biasanya diawali dengan kemampuan seseorang
mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi disekitarnya,
kemudian menilai dari sudut pandang yang digunakannya.
Kemudian ia memposisikan dirinya, dari situasi yang tidak
tepat menjadi situasi yang berpihak padanya.
2) Communication (Komunikasi) yaitu bentuk nyata keberhasilan
pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para
pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan.
3) Collaboration (Kolaborasi) yaitu mampu bekerja sama, saling
bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab
dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
4) Creativity (Kreativitas) yaitu kemampuan untuk menghasilkan
sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap
hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia
pendidikan. Kreativitas membekali peserta didik yang memiliki
daya saing dan memberikan sejumlah peluang untuk dapat
memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
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Penerapan 4C dalam pembelajaran kurikulum 2013 jika
benar-benar dilakukan di sekolah akan memberikan dampak yang
luar biasa bagi generasi penerus bangsa untuk menghadapi
tantangan hidup abad 21.

g. Penilaian Autentik
Grant Wiggins (dalam Sani, 2016: 23) mengatakan bahwa
penilaian autentik merupakan sebuah bentuk penilaian yang
melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna atau
pertanyaan penting sehingga peserta didik harus menggunakan
pengetahuan untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif.
Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara
signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah pengetahuan,
sikap, dan keterampilan (Hosnan, 2014: 387).
Menurut

pengertian

penilaian

autentik

diatas

dapat

disimpulkan bahwa penilaian autentik yaitu penilaian yang secara
menyeluruh untuk menilai segala aspek dari hasil belajar, seperti
pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan proses belajar
peserta didik.
2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE (Example Non
Example)
a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE
(Example Non Example)
Model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non
Example) menurut Angginaloy, Brliu, dkk (2017: 10) adalah model
pembelajaran yang menggunakan

gambar sebagai media

pembelajaran agar peserta didik dapat menganalisa makna apa
yang terkandung didalam gambar tersebut dan bisa membuat
peserta didik berpikir kritis. Penggunaan media tersebut disusun
dan dirancang agar peserta didik dapat mengidentifikasi masalah,
mencari alternatif pemecahan masalah yang paling efektif dan
mendeskripsikan kesimpulan atas permasalahan (Riadi, 2020).
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Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe ENE
(Example Non Example) lebih menekankan pada konteks analisa
peserta didik, sehingga kemampuan dalam berpikir kritis peserta
didik dapat diasah dan ditingkatkan. Di era yang serba digital dan
online seperti sekarang ini, media gambar yang digunakan dalam
model pembelajaran ini dapat ditampilkan dalam bentuk media
elektronik. Contoh dari media elektronik salah satunya dapat
menampilkan gambar melalui LCD Proyektor. Media gambar yang
digunakan juga harus terlihat dengan jelas dan menarik dari jarak
jauh, sehingga peserta didik yang berada di bangku belakang dapat
melihat dan memperhatikan dengan jelas.
Berikut terdapat definisi dan pengertian model pembelajaran
kooperatif tipe ENE (Example Non Example) dari beberapa
sumber:


Menurut Huda (2013) mengatakan Example Non Example
adalah metode pelajaran yang menggunakan gambar sebagai
media untuk menyampaikan materi pelajaran. Strategi ini
bertujuan mendorong peserta didik untuk belajar berpikir kritis
dengan memecahkan permasalahan-permasalahan yang termuat
dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Penggunaan
media gambar dirancang agar peserta didik dapat menganalisis
gambar tersebut, kemudian dideskripsikan secara singkat
perihal isi dari sebuah gambar.



Menurut Shoimin (2014), Example Non Example merupakan
proses

mengajarkan

kepekaan

peserta

didik

terhadap

permasalahan yang ada di sekitar melalui analisis contohcontoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan
masalah. Peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi
masalah,

mencari

alternatif

pemecahan

masalah,

dan

menentukan cara pemecahan masalah yang paling efektif, serta
melakukan tindak lanjut.
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Menurut Suyatno (2009) mengatakan bahwa Example Non
Example adalah model pembelajaran dengan mempersiapkan
gambar, diagram, atau table sesuai materi bahan ajar dan
kompetensi. Sajian gambar ditempel atau memakai OHP/LCD,
dengan petunjuk guru, peserta didik mencermati gambar, lalu
didiskusikan dengan kelompok tentang sajian gambar tersebut,
kelompok mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan,
bimbingan penyimpulan, evaluasi, dan refleksi.
Dari beberapa pengertian mengenai model pembelajaran

kerja sama diatas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe ENE (Example Non Example) adalah jenis model
pmebelajaran kerja sama yang dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan menganalisis
permasalahan-permasalahan

dari

pembelajaran

dengan

menggunakan media gambar yang ditampilkan dengan cara
ditempel atau menggunakan media elektronik.

b. Prinsip Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE (Example
Non Example)
Pembelajaran menggunakan model tipe ENE (Example Non
Example) merupakan sebuah metode pembelajaran dimana
mengajarkan peserta didik untuk dapat belajar memahami dan
menganalis sebuah konsep permasalahan pembelajaran. Strategi
yang diterapkan dari metode pembelajaran ini bertujuan untuk
mempersiapkan peserta didik secara cepat dengan menggunakan 2
hal yang terdiri dari Example dan Non-Example dari suatu definisi
konsep

yang

ada,

dan

meminta

peserta

didik

untuk

mengklarifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada.
1. Konsep Example memberikan gambaran akan sesuatu yang
menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas.
Sedangkan,
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2. Konsep Non-Example memberikan gambaran akan sesuatu
yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas.
Metode Example Non Example penting untuk dilakukan
karena dengan melalukan pemusatan perhatian peserta didik
terhadap konsep Example Non Example.Peserta didik diharapkan
untuk terdorong dalam memiliki pemahaman yang lebih dalam
melalui kegiatan berpikir kritis dalam menganalisa materi yang
ada.
Prinsip reaksi dari model pembelajaran Example Non
Example adalah Guru memberi satuan informasi yang besar
menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya, guru
membagi peserta didik kedalam kelompok belajar menjadi 2-3
orang peserta didik tiap kelompok, sehingga setiap anggota
bertanggung jawab atas setiap penguasaan komponen-komponen
yang sudah ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya
akan menimbulkan rasa senang dalam proses belajar mengajar
tersebut, serta peserta didik dapat jadi lebih semangat belajar
karena dapat melihat secara langsung contoh dari suatu materi
pembelajaran yang diajarkan.
Dalam model ini, guru tidak banyak menjelaskan tentang
materi, guru hanya menyiapkan materi berupa gambar-gambar
untuk memfasilitasi setiap kelompok yang terbentuk untuk
melakukan kegiatan mendiskusikan dan menganalisis sebuah
materi tersebut.Kemudian, guru hanya mengamati setiap kegiatan
yang dilakukan tiap kelompok untuk memastikan kegiatan
pembelajaran berjalan dengan lancar. Di dalam kelompok selain
mendiskusikan dan menganalisis materi, peserta didik dituntut
untuk memberikan arti penting dari kerja sama, persaingan sehat
antar kelompok, keterlibatan belajar dan tanggung jawab.
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c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE
(Example Non Example)
Menurut Suprijono (2012: 125), langkah-langkah model
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) adalah
sebagai berikut:
1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
2. Guru dapat menempelkan gambar di papan, atau juga bisa
dengan ditayangkan melalui LCD atau OHP.
3. Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk memperhatikan dan menganalisis gambar.
4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, kemudian
hasi diskusi dan analisis gambar dicatat pada kertas.
5. Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil
diskusinya.
6. Dimulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru
mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai.
7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
Langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sebagai sintaks,
yaitu: (1) Penyampaian Gambar, (2) Presentasi Gambar, (3)
Peserta didik menganalisa gambar, (4) Diskusi dalam kelompok,
(5) Mempresentasikan Hasil Gambar, (6) Evaluasi, dan (7)
Kesimpulan.

d. Kelebihan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

ENE

(Example Non Example)
Setiap model atau metode pembelajaran memiliki kelebihan
dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan yang
dimiliki model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non
Example) adalah sebagai berikut: 1) peserta didik berangkat dari
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satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas
pemahaman konsep dengan lebih mendalam dan kompleks; 2)
peserta didik terlibat dalam satu proses discovery (penemuan),
yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara
progresif melalui pengalaman dari examples dan non examples;
dan 3) peserta didik diberi sesuatu yang berlawanan untuk
mengeksplorasi

karakteristik

dari

suatu

konsep

dengan

mempertimbangkan bagian non example yang dimungkinkan
masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter
dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example (Shoimin,
2014: 76).
Adapun kelebihan menurut Hamdayama (2014: 101) model
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) adalah
sebagai berikut: 1) peserta didik lebih kritis dalam menganalisis
gambar; 2) peserta didik mengetahui aplikasi dari materi berupa
contoh gambar; dan 3) peserta didik diberikan kesempatan untuk
mengemukakan pendapatnya.

e. Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE
(Example Non Example)
Selain kelebihannya tentu pasti ada kekurangan yang
dimiliki. Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe
ENE (Example Non Example) menurut Hamdayama (2014: 101)
adalah sebagi berikut:
a) Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk
gambar.
b) Memakan waktu yang cukup lama.
3. Kemampuan Berpikir Kritisis
a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis
Berpikir kritis yang diuraikan oleh beberapa para ahli yang
berbeda mengandung pengertian yang memiliki kesamaan, antara
lain adalah sebagai berikut:
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a) Menurut Scriven dan Paul (dalam Mulnix, 2012: 465), Berpikir
kritis

adalah

proses

disiplin

dalam

mencari

konsep,

menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi
informasi yang dikumpulkan dari observasi, pengalaman,
refleksi, alasan, atau komunikasi sebagai pedoman kepercayaan
dan tindakan.
b) Menurut Facione (2010: 1-24), Kemampuan berpikir kritis
merupakan sebagai pengaturan diri dalam memutuskan
(judging) sesuatu yang menghasilkan interpretasi, analisis,
evaluasi, dan inferensi, maupun pemaparan mmenggunakan
suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau pertimbangan
kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya keputusan.
c) Menurut Edward Glaser (dalam Kowiyah 2012: 176), Berpikir
kritis didefinisikan sebagai: (1) sikap untuk mendalami
berbagai

masalah

sesuai

pengalaman

seseorang;

(2)

pengetahuan dengan dasar pembuktian dan penalaran yang
logis; (3) sebagai keterampilan untuk menerapkan metode
tersebut.
Berpikir kritis merupakan bagian dari berpikir tingkat tinggi.
Pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna jika belajar
berdasarkan penemuan dan mendalami sebuah konsep materi.
Untuk mengawali berpikir kritis maka harus membaca dan
menganalisis secara kritis sehingga keputusan yang diambil tidak
berarti sia-sia. Seseorang yang berpikir kritis memiliki karakter
yang dapat diidentifikasi dengan melihat bagaimana seseorang
tersebut menyikapi suatu masalah.Informasi tentang karakter
tersebut tampak pada kebiasaan bertindak, berargumen, dan
memanfaatkan intelektual dan pengetahuanna. Menurut Facione
Facione (2010: 1-24), terdapat enam kecakapan dalam berpikir
kritis utama yang terlibat di dalam proses berpikir kritis.
Kecakapan-kecakapan tersebut adalah: a) interpretasi; b) analisis;
c) evaluasi; d) inference; e) penjelasan, dan f) regulasi diri.

32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
berpikir

kritis

adalah

proses

berpikir

dengan

menguji,

menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari sebuah
permasalahan dan dibuat sebuah keputusan yang rasional. Tujuan
dari berpikir kritis adalah untuk mempertimbangkan dan
mengevaluasi informasi yang pada akhirnya memungkinkan kita
untuk membuat keputusan.

b. Tujuan Kemampuan Berpikir Kritis
Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang
salah satunya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
peserta didik. Kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan
proses dan hasil belajar. Tujuannya untuk mencapai pemahaman
yang mendalam.Pemahaman mengungkapkan suatu pemikiran
hasil dari suatu permasalahan. Maka dari itu kemampuan berpikir
kritis bertujuan untuk meningkatkan pola pikir peserta didik yang
akan mempengaruhi hasil belajarnya. Kemampuan berpikir kritis
juga bertujuan untuk bekal peserta didik untuk menghadapi masa
depan.

c. Tingkatan Kemampuan Berpikir Kritis
Menurut taksonomi Bloom tingkatan kemampuan berpikir
kritis terdapat enam, yaitu:
a) Mengetahui (knowing) adalah suatu proses berpikir yang
didasarkan

pada

retensi

(menyimpan)

dan

retrieval

(mmengeluarkan kembali) sejumlah pengetahuan yang pernah
didengar atau dibacanya.
b) Memahami (understanding) adalah suatu proses berpikir yang
sifatnya lebih kompleks yang mempunyai kemampuan dalam
penterjemahan, interpretasi, ekstrapolasi, dan asosiasi.
c) Menerapkan

(application)

adalah

kemampuan

untuk

menerapkan pengetahuan, fakta, teori, dan lain-lain untuk
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menyimpulkan, memperkirakan, atau menyelesaikan suatu
masalah.
d) Menganalisis (analysis) merupakan berpikir secara divergen,
maksudnya yaitu kemampuan menguraikan suatu konsep atau
prinsip dalam bagian-bagiannya.
e) Mensintesis (synthesis) adalah kemampuan untuk melakukan
suatu generalisasi atau abstraksi dari sejumlah fakta, data,
fenomena, dan lain-lain
f) Mengevaluasi (evaluation) disebut juga intellectual judgment,
yaitu pengetahuan yang luas dan dalam sesuatu tentang
pengertian dari apa yang diketahui serta kemampuan analisa
dan sintesis sehingga dapat memberikan penilaian atau
evaluasi.

d. Karakteristik Kemampuan Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan suatu bagian dari kecakapan
praktis,

yang

dapat

membantu

seorang

individu

dalam

menyelesaikan suatu permasalahan.Oleh sebab itu, kemampuan
berpikir kritis mempunyai karakteristik tertentu yang dapat
dilakukan dan dipahami oleh masing-masing individu. Seifert dan
Hoffnung (dalam Desmita, 2010: 154-155) menyebutkan beberapa
komponen dari berpikir kritis, yaitu :
1) Basic operatios of reasoning. Untuk berpikir secara kritis,
seseorang

memiliki

menggeneralisasi,

kemampuan

menarik

untuk

kesimpulan

menjelaskan,
deduktif

dan

merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental.
2) Domain-specific

knowledge.

Dalam

menghadapi

suatu

problem, seseorang harus mengetahui tentang topik atau
kontennya.

Untuk

memecahkan

suatu

konflik

pribadi,

seseorang harus memilki pengetahuan tentang person dan
dengan siaoa yang memiliki konflik tersebut.
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3) Metacognitiveknowledge.

Pemikiran

kritis

yang

efektif

mengharuskan seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba
untuk benar-benar memahami suatu ide, menyadari kapan ia
memerlukan informasi baru dan menebak bagaimana ia dapat
dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi
tersebut.
4) Values, beliefs, and dispositions. Berpikir secara kritis berarti
melakukan penilaian secara fair dan objektif. Berarti ada
semacam keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar
mengarah pada solusi. Ini juga berarti ada semacam disposisi
yang persisten dan reflektif ketika berpikir.

e. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Angelo (dalam Achmad, 2007) mengidentifikasi lima
indikator yang sistematis dalam berpikir kritis, yaitu sebagai
berikut:
1) Keterampilan Menganalisis
Keterampilan menganalisis merupakan sutu keterampilan
menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen
agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Arikunto
(2010: 138) berpendapat bahwa, kata operasional yang
mengindikasikan keterampilan berpikir kritis diantaranya,
adalah:

merinci,

mengidentifikasi,

menyusun

diagram,

mengilustrasikan,

membedakan,
menyimpulkan,

menunjukkan menghubungkan, memilih, memisahkan, dan
membagi.
2) Keterampilan Mensintesis
Keterampilan

mensintesis

adalah

keterampilan

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau
susunan yang baru.Pembaca dituntut untuk menyatupadankan
semua informasi yang diperoleh dari materi bacaannya,
sehingga menciptakan ide-ide yang baru dari suatu pertanyaan
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sintesis. Arikunto (2010: 138) berpendapat bahwa, kata
operasional ang mengindikasikan keterampilan berpikir sintesis
diantaranya, adalah: mengkategorikan, mengkombinasikan,
mengarang, menciptakan, menjelaskan, mengorganisasikan,
menyusun, menghubungkan, merevisi, menuliskan kembali,
dan menceritakan.
3) Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah
Keterampilan ini merupakan keterampilan mengaplikasikan
konsep pada beberapa pengertian baru.Pembaca dituntut untuk
memahami bacaan denga kritis, sehingga setelah kegiatan
membaca selesai peserta didik mampu menangkap beberapa
pikiran pokok bacaan yang membuat pembaca tersebut mampu
mempola sebuah konsep.Tujuannya agar pembaca mampu
memahami

dan

menerapkan

konsep-konsep

ke

dalam

permasalahan. Arikunto (2010: 138) berpendapat bahwa, kata
operasional yang mengindikasikan keterampilan mengenal dan
memecahkan masalah di antaranya, adalah: mengubah,
menghitung,

mendemonstrasikan,

mengoperasikan,

meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan,
menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan.
4) Keterampilan Menyimpulkan
Keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu
menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap
agar

sampai

kepada

sebuah

kesimpulan.

Kesimpulan

merupakan sebuah proses berpikir yang memberdayakan
pengetahuannya seedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah
pemikiran atau pengetahuan yang baru. Arikunto (2010: 138)
berpendapat bahwa kata operasional yang mengundikasikan
kemampuan menyimpulkan diantaranya, adalah: menjelaskan,
memerinci, menghubungkan, mengkategorikan, memisah, dan
menceritakan.
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5) Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai
Keterampilan ini menuntut sebuah pemikiran yang matang
dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang
ada.Keterampilan menilai yaitu kemampuan untuk memberikan
penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan
standar tertentu. Arikunto (2010: 138) berpendapat bahwa kata
operasional yang mengindikasikan kemampuan mengevaluasi
atau menilai diantaranya, adalah: menilai, membandingkan,
menyimpulkan, mengkritik, mendiskripsikan, menafsirkan,
menerangkan dan memutuskan.
Terdapat pendapat lain yang sependapat tentang indikator
berpikir kritis menurut Wowo (2012: 198) mengidentifikasi
sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi fokus masalah, pertanyaan, dan kesimpulan.
2) Menganalisis argumen.
3) Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi atau tantangan.
4) Mengidentifikasi istilah keputusan dan menangani sesuai
alasan.
5) Mengamati dan menilai laporan observasi.
6) Menyimpulkan dan menilai keputusan.
7) Mempertimbangkan

alasan

tanpa

membiarkan

ketidaksepakatan atau keraguan yang mengganggu pemikiran.
8) Mengintegrasikan kemampuan lain dan disposisi dalam
membuat dan mempertahankan keputusan.
Menurut Ennis (dalam Riyadi 2008) terdapat 12 indikator
berpikir kritis yang terangkum dalam 5 kelompok keterampilan
berpikir, yaitu memberikan penjelasan sederhana (elementary
clarification), membangun keterampilan dasar (basic support),
menyimpulkan (interfence), membuat penjelasan lebih lanjut
(advanced clarification), serta strategi dan taktik (strategy and
tactics). Kemudian 12 indikator tersebut dijabarkan dalam
beberapa su indikator seperti pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.2Kemampuan Berpikir Kritis menurut Ennis (dalam
Riyadi, 2008)
Keterampilan Berpikir
Sub Keterampilan Berpikir
Kritis
Kritis
Memberikan
penjelasan 1. Memfokuskan pertanyaan.
sederhana
(elementary 2. Menganalisis argumen.
clarification)
3. Bertanya
dan
menjawab
pertanyaan klarifikasi dan
pertanyaan yang menantang.
Membangun
keterampilan 4. Mempertimbangkan kriteria
dasar (basic support)
suatu sumber.
5. Mengobservasi
dan
mempertimbangkan
hasil
observasi.
Menyimpulkan (inference)
6. Membuat
dedksi
dan
mempertimbangkan
hasil
deduksi.
7. Membuat
induksi
dan
mempertimbangkan
hasil
induksi.
8. Membuat
dan
mempertimbangkan
hasil
keputusan.
Membuat penjelasan lebih 9. Mendefinisikan istilah dan
lanjut
(advanced
mempertimbangkan definisi.
clarification)
10. Mengidentifikasi asumsi.
Strategi dan taktik (strategy 11. Memutuskan suatu tindakan.
and tactics)
12. Berinteraksi dengan orang
lain.
Berdasarkan pada indikator dari ketiga ahli diatas, peneliti
menuliskannya kedalam tabel untuk melihat kesamaan yang akan
dipilih sebagai indikator dalam penelitian.
Tabel 2.3 Indikator Keterampilan Berpikir Kritis dari Angelo,
Wowo, dan Ennis
Angelo
Keterampilan

Wowo
Mengidentifikasi

Ennis
Memfokuskan
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menganalisis.

fokus

masalah, pertanyaan.

pertanyaan,

dan

kesimpulan.
Keterampilan

Menganalisis

mensintesis.

argumen.

Keterampilan

Bertanya

mengenal

Menganalisis argumen.

dan Bertanya

dan

dan menjawab

menjawab

pertanyaan

memecahkan

pertanyaan

klarifikasi

dan

masalah.

klarifikasi

atau pertanyaan

tantangan.

menantang,

Keterampilan

Mengidentifikasi

Mempertimbangkan

menyimpulkan

istilah
dan

yang

keputusan kriteria suatu sumber.
menangani

sesuai alasan.
Keterampilan

Mengamati

mengevaluasi

menilai

dan menilai.

observasi.

dan Mengobservasi

dan

laporan mempertimbangkan
hasil

observasi

terlibat

(ikut
dalam

menyimpulkan)
Menyimpulkan dan Membuat deduksi dan
menilai keputusan.

mempertimbangkan
hasil deduksi.

Mempertimbangkan
alasan

Membuat induksi dan

tanpa mempertimbangkan

membiarkan

hasil induksi.

ketidaksepakatan
atau keraguan yang
mengganggu
pemikiran (berpikir
yang

disangka

besar).
Mengintegrasikan

Membuat

dan
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kemampuan

lain mempertimbangkan

dan disposisi dalam nilai keputusan.
membuat

dan

mempertahankan
keputusan.
Mendefinisikan istilah,
mempertimbangkan
definisi.
Mengidentifikasi
asumsi.
Memutuskan

suatu

tindakan
(mendefinisikan
masalah).
Berinteraksi

dengan

orang lain.

Berdasarkan indikator berpikir kritis menurut tiga ahli, peneliti
menggunakan tiga indikator sebagai fokus penelitian, yaitu: (1)
Menganalisis argumen, (2) Memecahkan masalah, dan (3)
Menuliskan kesimpulan. Dalam penelitian ini, indikator yang akan
digunakan untuk penilaian termuat pada tabel berikut:
Tabel 2.4 Rubrik Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis
Peserta Didik
No

Indikator

1.

Rating
3

2

1

Menganalisis

Sering

Jarang

Tidak

Argumen

menganalisis

menganalisis

pernah

argumen

argumen

menganali-

ketika

ketika

sis

bekerja

bekerja

argument

dalam

dalam

ketika
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kelompok

kelompok

bekerja
dalam
kelompok

2.

Memecahkan

Memecahkan

Memecahkan

Penyelesai-

Masalah

masalah

masalah

an masalah

dengan

dengan

tanpa

langkah yang langkah yang menyertasistematis

3.

sistematis

kan langkah

tanpa bantuan dengan

yang

guru

bantuan guru

sistematis

Menuliskan

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan

ditulis

ditulis tetapi tidak ditulis

dengan benar kurang sesuai
sesuai dengan dengan
materi

yang materi

yang

telah

telah

dipelajari

dipelajari

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2.4 Kisi-kisi Pedoman Penilaian Kemampuan Berpikir
Kritis Peserta Didik
No Indikator
1.

Menganalisis Apakah peserta didik suka berdiskusi ketika
Argumen

2.

Kisi-kisi Pedoman

bekerja bersama dengan kelompok?

Memecahkan Apakah
Masalah

peserta

didik

berusaha

dalam

menemukan jawaban yang benar ketika
mendapatkan kesulitan?
Apakah peserta didik memahami konsep
materi

pembelajaran

yang

diajarkan,

sehingga dapat memecahkan masalah yang
dihadapi dengan tepat?
Apakah peserta didik mampu menyelesaikan
masalah

sesuai

dengan

konsep

materi

pembelajaran?
3.

Menuliskan

Apakah peserta didik mampu menyimpulkan

Kesimpulan

materi yang sudah dipelajari?
Apakah peserta didik mampu menceritakan
kembali proses dalam mencari jawaban dari
hasil yang dianalisa dalam kelompok?

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian

mengenai

pengembangan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Namun,
para peneliti yang terdahulu tidaklah melakukan penelitian yang sama
dengan judul yang peneliti lakukan. Untuk mengkaji penelitian
pengembangan ini peneliti menggunakan 3 penelitian terdahulu yang
relevan.
1. Penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Khoiriyah, Suharto, dan
Dinawati Trapsilasiwi (2014) dengan judul: “Pengembangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa Model
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Pembelajaran Core dengan Teknik Mind Mapping Pokok Bahasan
Bangun Ruang Sisi Lengkung Kelas IX SMP”. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berupa
rencana

pelaksanaan

pembelajaran

pembelajaran

matematika

mmenggunakan model CORE dengan teknik mind mapping dengan
model 4-D. tahapan yang digunakan terdiri dari empat tahap, yaitu:
pendefinisian

(define),

perancangan

(design),

pengembangan

(develop), dan penyebaran (disseminate). Kepraktisan RPP dan LKS
diperoleh presentase aktivitas guru sebesar 89,26% termasuk dalam
kategori baik. Keefektifan RPP dan LKS diperoleh dari analisis respon
siswa mencapai 94,21% dari 51 siswa yang mengikuti tes. Sehingga
RPP dan LKS yang dikembangkan tersebut baik atau layak digunakan
karena

telah

memenuhi

kriteria

kevalidan,

kepraktisan,

dan

keefektifan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Listya Marantika (2017) dengan judul:
“Pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dengan
Pendekatan Saintifik bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)”.
Penelitian

ini

menggunakan

penelitian

dan

pengembangan.

Pengembangangan yang digunakan dari model pengembangan Borg &
Gall yang dilaksanakan hanya hingga tahap kelima, yaitu Revisi
Desan. Penelitian ini menghasilkan model Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan presentase penilaian dari dua ahli
kurikulum sebesar 79% (baik), ahli materi sebesar 80% (baik), dan uji
coba guru sebesar 78,6% (baik).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Oktofianus Leki Taek (2017) dengan
judul: “Pengembangan RPP Berintegrasi Pendidikan Emansipatoris
untuk Pembelajaran IPA Kelas IV B SD Frater Don Bosco Manado
Berdasarkan Semangat Santo Yohanes Bosco”. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan RPP berintegrasi pendidikan
emansipatoris dengan menggunakan metode menurut Tomlinson
dalam Harsono. Prosedur pengembangan RPP berintegrasi pendidikan
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emansipatoris ini melalui lima langkah, (1) analisis kebutuhan, (2)
desain produk, (3) revisi produk, (4) implementasi produk, dan (5)
evaluasi dan refleksi. Hasil refleksi dari 22 siswa yang didapat
semuanya mengatakan senang. Sehingga nilai yang didapatkan dari
validator dengan skor rerata 3,08.
Kebaruan penelitian yang akan dikembangkan peneliti dari ketiga
penelitian

di

atas

adalah

pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP). Penelitian ini akan mengembangkan penelitian baru
tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example). Penelitian
yang dikembangka ini bertujuan untuk menciptakan sebuah produk berupa
perangkat pembelajaran yang dibatasi pada Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang nantinya dapat digunakan oleh guru untuk
mengajar di kelas.Penelitian ini dilaksanakan pada kelas III sekolah dasar
semester 2 tahun ajaran 2021/2022.
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Jannatul Khoiriyah, Suharto,
dan Dinawati Trapsilasiwi
(2014) dengan judul
“Pengembangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa
Model Pembelajaran Core
dengan Teknik Mind
Mapping Pokok Bahasan
Bangun Ruang Sisi Lengkung
Kelas IX SMP”

Listya Marantika (2017)
dengan judul:
“Pengembangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) Pembelajaran
Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan
dengan Pendekatan Saintifik
bagi Siswa Sekolah
Menengah Pertama (SMP)”

Niken Ambar Arumi (2020) dengan judul:
“Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
ENE Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis
Pada Materi Pokok Sumber Energi dalam Subtema 1
Siswa Kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang”

Oktofianus Leki Taek (2017) dengan
judul: “Pengembangan RPP Berintegrasi
Pendidikan Emansipatoris untuk
Pembelajaran IPA Kelas IV B SD Frater
Don Bosco Manado Berdasarkan
Semangat Santo Yohanes Bosco”

Gambar 2.1 Bagan Penelitian yang Relevan
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C. Kerangka Pikir
Model pembelajaran merupakan suatu strategi dalam pembelajaran
yang akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih kritis. Ketika peserta
didik belajar dengan aktif dan berpikir kritis, berarti mereka yang
mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif
menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi
pelajaran, memecahkan masalah, atau mengaplikasikan apa yang baru
mereka pelajari dalam kehidupan nyata.
Model pembelajaran tipe ENE (Example Non Example) dimana guru
menjelaskan materi sebagai pengantar, kemudian guru membagi peserta
didik kedalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang
diberikan.Kemudian

setiap

kelompok

diminta

untuk

melakukan

presentasi.Kelompok mengirimkan anggota kelompok mereka untuk
membagikan hasil diskusi kelompok mereka.Kemudian kembali pada
keadaan semula dan materi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang
dipandu oleh guru.
Penelitian ini dirancang untuk meneliti upaya penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) dengan
tahapan pembelajaran yang lebih efektif meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik dengan kegiatan menganalisis argumen,
memecahkan masalah, dan menuliskan kesimpulan.Peneliti menduga ada
interaksi antara Model Pembelajaran Tipe ENE (Example Non Example)
dengan pola pikir peserta didik terhadap kemampuan berpikir kritis.
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Kondisi Awal
Peserta didik Kelas III di SDN
Potrobangsan 3 Magelang rendah
dalam kemampuan berpikir kritis.

Analisis Kebutuhan
Guru membutuhkan perangkat
pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik.

Peneliti mengembangkan
perangkat pembelajaran
yang dibatasi pada
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
menggunakan model
pembelajaran kooperatif
tipe ENE (Example Non
Example) untuk
meningkatkan
kemampuan berpikir
kritis siswa kelas III SDN
Potrobangsan 3 Magelang
di dalam penelitian R&D

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir Pengembangan RPP Tipe ENE
D. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pokok
sumber energi dalam subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang?
2. Bagaimana kualitas pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE yntyk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pokok sumber
energi dalam subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang menurut pengawas sekolah dasar?
3. Bagaimana kualitas pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE yntyk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pokok sumber
energi dalam subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang menurut kepala sekolah dasar?
4. Bagaimana kualitas pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE yntyk
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meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pokok sumber
energi dalam subtema 1 siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang menurut guru kelas III sekolah dasar?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian berbasis penelitian dan
pengembangan atau research and development (R&D). Penelitian dan
pengembangan atau R&D adalah proses pengembangan dan validasi
produkpendidikan (Sanjaya, 2013: 129). Sugiyo (2010: 407) mengatakan
didalam bukunya, bahwa penelitian pengembangan atau Reasearch and
Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan

produk

tertentu

dan

menguji

keefektifan

produk

tersebut.Berdasarkan pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa
penelitian dan pengembangan atau R&D adalah sebuah penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau mengembangkan produk
yang sudah ada.
Penelitian ini disebut R&D karena di dalam penelitian ini
mengembangkan produk berupa perangkat pembelajaran yang nantinya
dapat digunakan guru untuk mengajar di dalam kelas.Penelitian ini
mengembangkan perangkat pembelajaran yang dibatasi pada rencana
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe ENE (Example Non Example) untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang.
Terdapat 10 langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg
and Gall (dalam Sugiyono, 2010: 409), yaitu: (1) potensi dan masalah, (2)
mengumpulkan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5)
perbaikan desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba
pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) pembuatan produk masal. Berikut
pemaparan dan penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan
yang berupa gambar, sebagai berikut:
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Potensi dan
Masalah

Uji Coba
Pemakaian

Revisi
Produk

Pengumpulan
Data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Produk

Uji Coba
Produk

Revisi
Desain

Produksi
Masal

Gambar 3.1Bagan Langkah Penelitian dan Pengembangan
Menurut Borg and Gall
1. Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan
memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpanan antara yang
diharapkan dengan yang terjadi. Data tentang potensi dan masalah
tidak harus dicari sendiri, akan tetapi dapat berdasarkan pada laporan
penelitian orang lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari
perorangan atau instansi tertentu yang masih terbaru.
2. Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan berbagai informasi data yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah tersebut. Metode yang akan digunakan
tergantung pada permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai.
3. Desain Produk
Desain produk merupakan hasil akhir dari penelitian dan
pengembangan.

4. Validasi dan Desain
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Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk yang dibuat akan lebih efektif dari yang sebelumnya
atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan
beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman ntuk
menilai produk baru yang dirancang tersebut.
5. Revisi Desain
Setelah membuat desain dan melakukan validasi, maka akan dapat
diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk
dikurangi dengan cara memperbaiki desain.
6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dapat dilakukan setelah produk diperbaiki dan
mendapatkan saran dari validator ahli.Pengujian yang dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah perangkat
pembelajaran layak untuk diterapkan.
7. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan setelah melakukan uji coba produk.
Produk yang sudah diujikan nantinya akan direvisi untuk perbaikan.
8. Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian produk berhasil, maka selanjutnya produk yang
berupa perangkat pembelajaran diterapkan dalam lingkup lembaga
pendidikan yang lebih luas.Dalam penerapannya, tetap dinilai
kekurangan dan hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih
lanjut.
9. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan apabila pemakaian lembaga pendidikan
yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan.Dalam uji
pemakaian, pembuatan produk harus selalu mengevaluasi bagaimana
kinerja produk dalam hal ini adalah metode mengajar.
10. Produksi Masal
Bila produk telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali
pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkana ppada setiap
lembaga pendidikan dan juga dapat dibuat produk masal.Pembuatan
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produk masal bisa dilakukan apabila produk yang telah diuji coba
dinyatakan efektif dan layak untuk produksi masal.

B. Setting Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah guru kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran
yang dibatasi pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non
Example) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas
III.
3. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Potrobangsan 3 Magelang,
yang beralamat di Jl. DR. Wahidin No.34, Potrobangsan, Kec.
Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
4. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021, pada
bulan Agustus 2020 hingga pertengahan Desember 2020.

C. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah
langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall.
Proses pengembangan menurut Borg and Gall tersebut diringkas oleh
peneliti untuk menemukan proses pengembangan yang efektif. Peneliti ini
mengambil lima langkah dari kesepuluh langkah dari prosedur penelitian
Borg and Gall, yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi produk.
Pengambilan

lima

langkah

dari

sepuluh

langkah

dari

pengembangan Borg and Gall karena, 1)peneliti tidak melakukan uji coba
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produk dan uji coba pemakaian dikarenakan masa pandemi yang sedang
melanda sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan uji coba produk
dan uji coba pemakaian, dan 2) peneliti tidak melakukan produksi produk
secara massal karena tidak semua guru sekolah dasar cocok dan
membutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi pada lima tahapan
saja. Berikut langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg and
Gall yang telah peneliti gunakan:
1. Potensi dan Masalah
Langkah ini meneliti potensi masalah yang ada untuk digunakan
sebagai peneliti menganalisis kebutuhan.
2. Pengumpulan Data
Langkah ini merupakan kegiatan penelitian skala kecil, dan standar
laporan yang dibutuhkan, seperti: pngupulan data melalui kegiatan
wawancara, dan merangkum hasil pengumpulan data dari wawancara.
3. Desain Produk
Langkah ini meliputi kegiatan dalam menentukan desain produk
yang akan dikembangkan, menentukan sarana dan prasarana yang akan
dibutuhkan, dan menentukan deskripsi yang diperlukan dalam
penelitian ini. Pengembangan desain ini juga termasuk dalam
pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, instrumen
validasi, dan pembuatan produk.
4. Validasi Desain
Langkah ini merupakan langkah dimana peneliti melakukan uji
terhadap produk yang tekah disusun dan dibuat. Uji ini dilakukan
peneliti dengan melakukan validasi kepada para ahli validator yang
sudah ditentukan dan mengacu pada instrumen validasi yang telah
ditentukan peneliti sesuai dengan produk yang akan diteliti.
5. Revisi Produk
Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil validasi
berdasarkan masukan dan hasil validitas oleh para ahli validator.
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Langkah 1

Langkah 2

Analisis Kebutuhan

Pengumpulan Data &
Wawancara

Hasil Pengumpulan
Data dan Wawancara

Langkah 4
Langkah 3
Validasi Desain
Produk

Evaluasi Hasil
Validasi

Desain Produk

Sarana dan Prasarana

Penentuan Penguji

Langkah 5
Revisi Produk

Pengembangan
Bahan
Pembelajaran,
Proses
Pembelajaran, dan
Instrumen Validasi

RPP
Pembuatan Produk
(RPP)

Gambar 3.2Bagan Prosedur Pengembangan yang Dilakukan Peneliti

54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian meupakan alat yang digunakan untuk
pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data memiliki bentuk
instrumen yang berbeda. Instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu
menggunakan pedoman wawancara dan pedoman validitas:
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk
melakukan wawancara guru SD Kelas III, sehingga peneliti akan
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan validasi produk.
Tabel 3.1 Tabel Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
Pertanyaan
1. Pernahkah

bapak/ibu

menggunakan

model

pembelajaran

kooperatf?
2. Apakah tipe dari model pembelajaran kooperatif tersebut?
3. Apakah

bapak/ibu

sudah

pernah

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example (ENE)?
4. Apakah ada kemampuan peserta didik yang perlu untuk
ditingkatkan?
5. Bagaimanakah cara bapak/ibu meningkatkan kemampuan tersebut?
6. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam meningkatkan
kemampuan peserta didik?
7. Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran yang dikombinasikan dengan model
pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik?

2. Pedoman Validasi
Validasi ahli yang peneliti lakukan memerlukan bantuan dari para
ahli perangkat pembelajaran.Validator yang merupakan ahli perangkat
pembelajaran yaitu, guru kelas III, kepala sekolah dasar, dan pengawas
sekolah dasar.Para validator tersebut memvalidasi seluruh perangkat
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pembelajaran yang berisi RPP dengan kemampuan berpikir kritis yang
sudah dicantumkan didalam RPP berupa rubrik kisi-kisi penilaian
kemampuan berpikir kritis. RPP yang disusun terdapat identitas RPP,
perumusan

indikator,

pembelajaran,

perumusan

pemilihan

tujuan

sumber

pembelajaran,

belajar,

pemilihan

materi
media

pembelajaran, pendekatan, model, metode, scenario pembelajaran,
evaluasi, dan yang terakhir terdapat rancangan penilaian autentik.
Lembar validasi yang di validasi para ahli adalah sebagai berikut.
Tabel 3.2 Lembar Instrumen Validasi RPP Menggunakan
Model ENE

No

Aspek yang Dinilai

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
1.

Memuat kompetensi dasar pengetahuan (KD dari KI-3) dan
keterampilan (KD dari KI-4).

2

Memiliki kesesuaian dan keterpaduan antara KI, KD,
indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam
satu keutuhan.

A. Identitas RPP
1

Terdapat: satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema,
pembelajaran ke, muatan pelajaran terkait, alokasi waktu,
hari/tanggal.

B. Perumusan Indikator
1.

Kesesuaian dengan KD.

2.

Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan
kompetensi yang diukur.

3.

Kesesuaian penggunaan kata kerja dengan indikator untuk
mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis.

4.

Kesesuaian rumusan dengan aspek keterampilan.

5.

Memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi berdasarkan
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No

Aspek yang Dinilai
Taksonomi Bloom (C4-C6).

6.

Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan indikator.

D. Materi Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang ingin
dicapai.

2.

Materi pokok disusun secara sistematis.

3.

Memuat fakta dan konsep yang relevan.

E. Pemilihan Sumber Belajar
1.

Kesesuaian dengan indikator/tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan materi pembelajaran.

3.

Kesesuaian dengan model ENE (Example Non Example).

4.

Sumber belajar meliputi bahan cetak, bahan ajar (IT), dan
lingkungan sekitar yang relevan.

5.

Sumber belajar mutakhir.

F. Pemilihan Media Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan indikator/tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan materi pembelajaran.

3.

Media pembelajaran konvensional dan berbasis ICT.

4.

Tersedia LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik).

G. Pendekatan, Model, dan Metode
1.

Kesesuaian dengan pendekatan saintifik (5M).

2.

Kesesuaian sintaks dalam pembelajaran dengan model
pembelajaran ENE (Example Non Example).

3.

Kesesuaian kegiatan pembelajaran peserta didik dalam setiap
sintaksnya.

4.

Metode pembelajaran yang digunakan mengaktifkan peserta
didik.
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No

Aspek yang Dinilai

H. Skenario Pembelajaran
1.

Kegiatan awal variatif dengan menggunakan teknik (orientasi,
literasi, apersepsi, dan motivasi).

2.

Kegiatan

inti

memiliki

kesesuaian

dengan

sintaks,

mengembangkan 4C, kegiatan pembelajaran berpusat pada
peserta didik, dan menggunakan 5M.
3.

Kegiatan penutup berupa penyimpulan, refleksi, evaluasi, dan
tindak lanjut yang meliputi remedial dan pengayaan.

4.

Kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan sintaks model
pembelajaran ENE (Example Non Example)sebagai berikut:
1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
2) Guru dapat menempelkan gambar di papan, atau juga
bisa dengan ditayangkan melalui LCD atau OHP.
3) Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan
kepada

peserta

didik

untuk

memperhatikan

dan

menganalisis gambar.
4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik,
kemudian hasi diskusi dan analisis gambar dicatat pada
kertas.
5) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil
diskusinya.
6) Dimulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik,
guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai.
7) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai
dengan tujuan pembelajaran.
5.

Kegiatan pembelajaran dirancang secara sistematis.

6.

Kesesuaian cakupan materi dengan alokasi waktu pada
kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
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No

Aspek yang Dinilai

I. Evaluasi
1.

Menggunakan teknik penilaian otentik dan mengukur aspek
(pengetahuan,

dan

keterampilan)

yang

sesuai

dengan

indikator.
2.

Tersedia kunci jawaban/rubrik penilaian yang sesuai.

3.

Tersedia kisi-kisi penilaian kemampuan berpikir kritis aspek
analisis.

4.

Tersedia pedoman skoring.

J. Rancangan Penilaian Autentik
1.

Kesesuaian

bentuk,

teknik,

dan

instrumen

penilaian

bentuk,

teknik,

dan

instrumen

penilaian

pengetahuan.
2.

Kesesuaian
keterampilan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang
dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dari responden.
Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:
1. Wawancara
Menurut Sugiyono (2012: 137), wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Teknik wawancara
digunakan untuk memwawancarai guru kelas III di SDN Potrobangsan
3 Magelang. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan
berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, dengan peneliti
dapat mengurangi atau menambah wawancara tersebut.
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2. Lembar Validasi
Lembar validasi digunakan sebagai mengumpulkan data mengenai
produk yang telah dibuat oleh peneliti layak atau tidak layak untuk
digunakan. Validasi dilakukan oleh para ahli yang perangkat
pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
dan kemampuan berpikir kritis yang sudah dicantumkan didalam RPP
tersebutdengan ahli yang ditentukan, yaitu: seorang pengawas sekolah
dasar, seorang kepala sekolah dasar, dan dua guru kelas III sekolah
dasar.

F. Teknik Analisis Data
1. Data Kualitatif
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa data
kualitatif. Cara yang dilakukan dengan mengolah data yang didapat
dari responden dan data dari hasil uji validasi. Data kualitatif berupa
komentar yang diberikan oleh dua orang guru kelas III SD, satu orang
kepala sekolah dasar dan satu orang pengawas sekolah dasar. Data
tersebut kemudian dianalisis sebagai dasar untuk memperbaiki dan
mengetahui kelayakan produk yang dihasilkan.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif ini didapat dari skor penilaian oleh validator ahli
rencana pelaksanaan pembelajaran.Data yang dianalisis sebagai dasar
dari hasil validasi diubah menjadi data interval. Langkah awal yang
dilakukan yaitu menghitung rata-rata dari hasil instrumen yang telah
dinilai dengan rumus:
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛

Data hasil validasi tersebut digunakan peneliti sebagai acuan untuk
mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran yang dibatasi pada
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example) untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III SDN
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Potrobangsan 3 Magelang. Skala penilaian terhadap rencana
pembelajaran yang dikembangkan yaitu: 1 = sangat tidak baik, 2 =
tidak baik, 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik. Skor yang
diperoleh kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif untuk
mengetahui kualitas produk. Sukardjo (2008: 101) memberikan skala
sebagai acuan konversi nilai skala lima untuk menilai kualitas produk.
Tabel 3.3 Konversi Nilai Skala Lima

Interval Skor

Kategori

X > Xi + 1,80 Sbi

Sangat Baik

Xi + 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 1,80 Sbi

Baik

Xi - 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 Sbi

Cukup

Xi - 1,80 Sbi < X ≤ Xi - 0,60 Sbi

Kurang

X ≤ Xi - 1,80 Sbi

Sangat Kurang

Keterangan :
1

Xi (rata-rata ideal)

= 2 (skor maks. ideal + skor min. ideal)

Sbi (simpangan baku ideal)

=6 (skor maks. ideal – skor min. ideal)

X

= skor aktual

1

Berdasarkan rumus skala lima di atas perhitungan data-data
kuantitatif dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dengan
menerapkan ruumus konversi tersebut. Adapun penentuan rumus
kuantitatif pengembangan ini diterapkan dengan konversi sebagai
berikut:




Diketahui

: Skor maks. ideal

=5

Skor min. ideal

=1

Xi

= 2 (5 + 1) = 3

Sbi

= 6 (5 –1) = 0,67

1
1

Ditanyakan : Interval skor kategori sangat baik, baik, cukup,
kurang baik, dan sangat kurang baik.

61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Jawaban

: -Kategori sangat baik = X > Xi + 1,80 Sbi
= X > 3 + (1,80 . 0,67)
= X > 4,21
- Kategori baik

= Xi + 0,60 Sbi < X ≤ Xi +
1,80 Sbi
= 3 + (0,60 . 0,67) < X ≤ 3 +
(1,80 . 0,67)
= 3 + 0,40 < X ≤ 3 + 1,21
= 3,40 < X ≤ 4,21

- Kategori cukup

= Xi - 0,60 Sbi < X ≤ Xi +
0,60 Sbi
= 3 – (0,60 . 0,67) < X ≤ 3 +
(0,60 . 0,67)
= 3 – 0,40 < X ≤ 3 + 0,40
= 2,60 < X ≤ 3,40

- Kategori kurang

= Xi - 1,80 Sbi < X ≤ Xi - 0,60
Sbi
= 3 – (1,80 . 0,67) < X ≤ 3 –
(0,60 . 0,67)
= 3 – 1,21 < X ≤ 3 – 0,40
= 1,79 < X ≤ 2,60

- Kategori sangat kurang

= X ≤ Xi - 1,80 Sbi
= X ≤ 3 – (1,80 . 0,67)
= X ≤ 3 – 1,21
= X ≤ 1,79

Berdasarkan

perhitungan

tersebut,

diperoleh

konversi

data

kuantitatif menjadi kualitatif skala lima sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Tabel Skor Skala Lima
Interval

Kategori

X > 4,21

Sangat Baik

3,40 < X ≤ 4,21

Baik

2,60 < X ≤ 3,40

Cukup

1,79 < X ≤ 2,60

Kurang

X ≤ 1,79

Sangat Kurang

Keterangan :
X = skor rata-rata

Berdasarkan skor skala lima tersebut, maka setelah dihitung hasil
rata-rata validasi kemudian dicari rata-ratanya. Setelah dicari rataratanya, kemudian dikonversikan hasil data kuantitatif ke kualitatif
berdasarkan skor rata-rata yang didapat berdasarkan kategori di atas
dan didapatkan hasil kesimpulannya.
Tindak lanjut dari hasil kesimpulan sesuai dari saran ahli validator
dapat dilihat dari penjelasan di bawah:
Tabel 3.5 Tindak Lanjut Kategori Penilaian Produk
Kategori

Tindak Lanjut

Sangat Baik

Produk layak untuk digunakan tanpa revisi.

Baik

Prduk layak untuk digunakan dengan revisi sesuai
dengan saran.

Cukup

Prduk layak untuk digunakan dengan revisi sesuai
dengan saran.

Kurang

Prduk layak untuk digunakan dengan revisi sesuai
dengan saran.

Sangat Kurang

Produk tidak layak untuk digunakan, membuat
kembali dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan
sesuai dengan saran
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G. Jadwal Penelitian
Tabel 3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian

√

√

√

Maret 2021

√

Februari 2021

√

Januari 2021

November 2020

√

Desember 2020

Oktober 2020

Kegiatan

September 2020

No

Agustus 2020

Waktu (bulan)

√

1

Persiapan

2

Wawancara analisis kebutuhan

√

3

Menyusun proposal

√

4

Pengembangan Bentuk Produk

5

Validasi Produk

√

6

Revisi Produk

√

7

Revisi Skripsi

8

Ujian Skripsi

√

9

Revisi Akhir

√
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Langkah-langkah Pengembangan RPP Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe ENE
Peneliti melakukan pengembangan penelitian menggunakan
langkah pengembangan dari penelitian Borg and Gall yang terdiri dari
sepuluh langkah. Karena beberapa hal peneliti hanya menggunakan
lima langkah dari Borg and Gall. Analisis langkah-langkah
pengembangan produk berdasarkan ahli yang memaparkan, Borg and
Gall yang terdiri dari lima langkah pengembangan tersebut sudah
peneliti paparkan dalam bab 2. Langkah-langkah pengembangan
tersebut, sebagai berikut:
1) Potensi dan Masalah
Pada langkah ini meneliti potensi masalah yang ada untuk
digunakan sebagai peneliti menganalisis kebutuhan.
2) Pengumpulan Data
Langkah ini merupakan kegiatan penelitian skala kecil, dan
standar laporan yang dibutuhkan, seperti: pengumpulan data
melalui kegiatan wawancara, dan merangkum hasil pengumpulan
data dari wawancara.
3) Desain Produk
Langkah ini meliputi kegiatan dalam menentukan desain produk
yang akan dikembangkan, menentukan sarana dan prasarana yang
akan dibutuhkan, dan menentukan deskripsi yang diperlukan dalam
penelitian ini. Pengembangan desain ini juga termasuk dalam
pengembangan

bahan

pembelajaran,

proses

pembelajaran,

instrumen validasi, dan pembuatan produk.
4) Validasi Desain
Langkah ini merupakan langkah dimana peneliti melakukan uji
terhadap produk yang tekah disusun dan dibuat. Uji ini dilakukan
peneliti dengan melakukan validasi kepada para ahli validator yang
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sudah ditentukan dan mengacu pada instrumen validasi yang telah
ditentukan peneliti sesuai dengan produk yang akan diteliti.
5) Revisi Produk
Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil
validasi berdasarkan masukan dan hasil validitas oleh para ahli
validator.
2. Kualitas Pengembangan RPP Model Pembelajaran Tipe ENE
Dalam penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berupa
rencana pelaksanaan pembelajaran ini, peneliti perlu melakukan
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan suatu kegiatan
dimana peneliti mencoba mencari informasi mengenai pembelajaran di
sekolah dasar yang memerlukan pengembangan pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan peserta didik dalam model pembelajaran
koopertaif.Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas III di
SDN Potrobangsan 3 Magelang.
Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan
wawancara dengan guru kelas, melakukan analisis langkah-langkah
pengembangan perangkat pembelajaran, dan peneliti juga melakukan
analisis terhadap hasil validasi produk.Wawancara ini bertujuan untuk
mengetahui permasalahan guru kelas III dalam kegiatan pembelajaran
dan kemampuan peserta didik dalam merespon kegiatan pembelajaran.
Selain itu, wawancara juga membantu peneliti dalam mengetahui hal
yang akan diangkat dalam penelitian. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran yang dibatasi pada pengembangan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe ENE (Example Non Example) untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang.
Kegiatan

wawancara

yang

dilakukan

peneliti

merupakan

wawancara terstruktur.Peneliti menggunakan pedoman wawancara
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yang berisikan 10 butir pertanyaan untuk melakukan analisis
kebutuhan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan
pembelajaran.Berikut hasil dari wawancara dengan guru kelas III di
SDN Potrobangsan 3 Magelang.
1) Butir pertanyaan pertama yaitu mengenai model pembelajaran
kooperatif yang pernah dilakukan oleh guru kelas III. Guru kelas
III SDN Potrobangsan 3 tersebut mengatakan bahwa beliau sudah
pernah melakukan model pembelajaran kooperatif. Tetapi, kegiatan
tersebut tidak meningkatkan kemampuan peserta didik dalam
berpikir kritis.
2) Butir pertanyaan kedua yaitu menanyakan model pembelajaran
koooperatif yang pernah digunakan oleh guru tersebut. Guru kelas
III

SDN

Potrobangsan

3

Magelang

mengatakan

model

pembelajaran kooperatif yang pernah beliau gunakan adalah model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
3) Butir pertanyaan ketiga yaitu menanyakan tentang pernahkan guru
menggunakan medel pembelajaran kooperatif tipe Example Non
ExampleI (ENE). Guru kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang
mengatakan bahwa beliau belum pernah menggunakan model
pemelajaran kooperatif tipe Example Non Example (ENE).
4) Butir pertanyaan keempat yaitu mengenai kemampuan peserta
didik yang perlu ditingkatkan. Dari adanya permasalahan pada saat
kegiatan

pembelajaran,

peserta

didik

perlu

ditingkatkan

kemampuannya dalam berpikir kritis.
5) Butir pertanyaan kelima yaitu menanyakan cara yang pernah
dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan sesuai dengan
permasalahan peserta didik tersebut. Guru kelas III SDN
Potrobangsan 3 Magelang menggunakan cara dengan model
belajar sambail bermain. Akan tetapi cara tesebut membuat peserta
didik hanya fokus dan senang dengan bermain saja. Sedikit anak
yang bisa paham dengan materi pembelajaran yang disediakan
dalam bentuk permainan.
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6) Butir pertanyaan keenam yaitu mengenai kesulitan guru dalam
meningkatkan kemampuan yang rendah yang bermasalah pada
peserta didik. Guru kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang
mengatakan beliau cukup kesulitan. Selain banyak tugas tersendiri
yang perlu dikerjakan, guru juga harus membuat kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didiknya.
7) Butir

ketujuh

yaitu

menanyakan

rencana

guru

dalam

mengembangkan perangkat pembelajaran yang berupa RPP dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example (ENE)
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru
kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang mengatakan belum ada
rencana dalam pembuatan pengembangan RPP bermodelkan
pembelajaran kooperatif tipe ENE (Example Non Example).

Peneliti

juga

melakukan

analisis

pada

langkah-langkah

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dari beberapa ahli
yang telah dipaparkan pada bab 2. Analisis langkah-langkah
pengembangan perangkat pembelajaran ini digunakan peneliti sebagai
acuan untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk peneliti
melakukan penelitian pada pengembangan RPP menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang.
Kegitan validasi produk dilakukan oleh empat validator yang sudah
ahli dalam dunia atau pengerjaan rencana pelaksanaan pembelajaran
pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Validasi dilakukan oleh seorang pengawas sekolah dasar,
seorang kepala sekolah dasar, dan dua orang guru kelas III sekolah
dasar di sekolah yang berbeda. Validator memvalidasi produk RPP
yang telah dibuat oleh peneliti. RPP yang dibuat terdiri dari; (1) enam
(6) RPP yang menyingung tentang materi pokok terkait penelitian
yang telah ditetapkan (pembelajaran ke-1 hingga ke-6 pada subtema 1
kelas III semester II) dan beserta isi-isi yang terkandung dalam RPP

68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sesuai dengan spesifikasi produk yang telah dibuat; (2) Lampiran pada
RPP yang terdiri dari: materi pembelajaran, media pembelajaran,
LKPD, lembar pengayaan, lembar remedial, lembar evaluasi, lembar
refleksi, rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis, instumen
penilaian, dan sinopsis model pembelajaran yang digunakan; (3)
cover; (4) daftar isi, (5) daftar pustaka; (6) kata pengantar; dan (7)
synopsis biodata singkat.Validasi yang dilakukan oleh validator
mengarah pada kualitas dari pengembangan RPP tersebut serta
validasi

terhadap

kemampuan

berpikir

kritis

yang

sudah

dicantumkandalam rubik penilaian kemampuan berpikir kritis.
Hasil dari keempat validasi yang memvalidasi satu bendel RPP
yang berisikan enam RPP beserta validasi kemampuan berpikir kritis
yang sudah dituliskan dan dicantumkan pada rubrik penilaian berpikir
kritis yang tertera mendapatkan rata-rata 4,63 dengan kategori “Sangat
Baik”.
1) Data Validasi Ahli RPP
Produk yang telah dibuat peneliti merupakan perangkat
pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) yang akan divalidasi oleh satu pengawas sekolah dasar, satu
kepala sekolah dasar, dan dua guru kelas III sekolah dasar. Validasi
yang dilakukan berpedoman pada instrumen penilaian yang sudah
dibuat oleh peneliti. Validasi tersebut sangat membantu peneliti
untuk memperoleh saran dan masukan mengenai produk perangkat
pembelajaran berupa RPP, sehingga produk yang layak dapat
digunakan oleh guru kelas III SDN Potrobangsan 3 Magelang dan
oleh guru-guru kelas III pada sekolah dasar lainnya. Validasi oleh
para ahli dilakukan sebanyak satu kali dengan waktu dua
minggu.Terdapat beberapa aspek penilaian terhadap produk RPP
dalam instrumen validasi yang digunakan peneliti yang terdiri dari
(1) Identitas RPP, (2) Perumusan Indikator, (3) Perumusan Tujuan
Pembelajaran, (4) Materi Pembelajaran, (5) Pemilihan Sumber
Belajar, (6) Pemilihan Media Pembelajaran, (7) Pendekatan,
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Model, dan Metode, (8) Skenario Pembelajaran, (9) Evaluasi, (10)
Rancangan Penilaian Autentik. Ahli perencanaan RPP yang
menjadi validator adalah:
a. Pengawas Sekolah Dasar
Validator yang pertama untuk produk RPP dengan model
pembelajran kooperatif tipe ENE adalah Bapak Z selaku
pengawas sekolah dasar yang bertempat di UPT DISDIKBUD
Kecamatan Ngablak, Ngablak, Kabupaten Magelang.Beliau
mempunyai banyak pengalaman tentang kelayakan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang peneliti buat untuk
kelas III. Berdasarkan hasil validasi dari Bapak Z memberikan
skor rata-rata pada RPP dengan model pembelajaran kooperatif
tipe ENE, yaitu 4,4 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan
komentar yang diberikan yaitu Sebaiknya kunci jawaban
dibuat secara terpisah dengan soalnya. Untuk itu perangkat
pembelajaran

yang dibatasi pada RPP dengan model

pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan

berpikir

kritis

siswa

kelas

III

di

SDN

Potrobangsan 3 Magelang dinyatakan layak digunakan dengan
revisi sesuai komentar dan saran
b. Kepala Sekolah Dasar
Validator kedua untuk produk RPP dengan model
pembelajran kooperatif tipe ENE adalah Ibu S selaku kepala
sekolah yang bertugas di SD Negeri Ngrancah, Grabag,
Kab.Magelang.Beliau sangat berpengalam dalam pembuatan
rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk itu beliau dapat
memberikan validasi kelayakan RPP yang peneliti buat untuk
kelas III. Berdasarkan hasil validasi dari Ibu S memberikan
skor rata-rata pada RPP dengan model pembelajaran kooperatif
tipe ENE, yaitu 4,46 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan
komentar yang diberikan Ibu S, yaitu (1) Untuk kunci jawaban
evaluasi sebaiknya dibuat secara terpisah dari soalnya, dan (2)
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Untuk indikator lebih dibuat sesuai dengan HOTS. Perangkat
pembelajaran yang dibatasi pada RPP dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan

berpikir

kritis

siswa

kelas

III

di

SDN

Potrobangsan 3 Magelang dinyatakan layak digunakan dengan
revisi sesuai komentar dan saran.
c. Guru Kelas III Sekolah Dasar
Validasi yang dilakukan dengan guru kelas III terdapat dua
guru kelas III yang berpengalam dalam pembuatan RPP kelas
III tentunya.Sehingga kedua guru kelas tersebut dapat
memberikan validasi kelayakan produk RPP yang peneliti buat
dengan model pembelajaran kooperatif tipe ENE. Guru kelas
III yang memvalidasi adalah Ibu M dari sekolah tempat
peneliti melakukan penelitian, yaitu SDN Potrobangsan 3
Magelang dan Bapak W guru kelas III di SD Negeri
Jambewangi, Magelang.
Validator yang ketiga untuk produk RPP dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE adalah Ibu M guru kelas III
di

tempat

peneliti

melakukan

penelitian

yaitu

SDN

Potrobangsan 3 Magelang. Berdasarkan hasil validasi dari Ibu
M memberikan skor rata-rata pada RPP yang peneliti buat,
yaitu 4,78 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan komentar
yang diberikan Ibu M pada RPP dengan model pembelajaran
tipe ENE yaitu (1) Motivasi perlu ditingkatkan lagi agar lebih
tertarik

pada

pebelajaran

yang

dilakanakan.Perangkat

pembelajaran yang dibatasi pada RPP dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan

berpikir

kritis

siswa

kelas

III

di

SDN

Potrobangsan 3 Magelang dinyatakan layak digunakan dengan
revisi sesuai komentar dan saran.
Validator keempat merupakan guru kelas III di SD Negeri
Jambewangi, Magelang, yaitu Bapak W. Berdasarkan hasil
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validasi dari Bapak W memberikan skor rata-rata pada RPP
dengan model pembelajaran kooperatif tipe ENE yang peneliti
buat, yaitu 4,9 dengan kategori “Sangat Baik’. Dengan
komentar yang diberikan Bapak W pada RPP dengan model
pembelajaran tipe ENE yaitu (1) RPP yang dibuat sudah baik
dan layak untuk digunakan, dan (2) pada bagian literasi siswa
bisa ditambah lagi pada setiap pembelajaran. Perangkat
pembelajaran yang dibatasi pada RPP dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan

berpikir

kritis

siswa

kelas

III

di

SDN

Potrobangsan 3 Magelang dinyatakan layak digunakan dengan
revisi sesuai komentar dan saran.
Perangkat pembelajaran berupa RPP dengan model
pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan Berpikir Kritis siswa kelas III SD yang telah
dibuat dan divalidasi oleh keempat validator tersebut direvisi
sesuai masukan yang diberikan. Komentar dan revisi
dijabarkan peneliti dalam tabel berikut:
Tabel 4.1Komentar Ahli RPP dengan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe ENE untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Kelas III

No

Aspek yang Dinilai

Komentar

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
1.

Memuat

kompetensi

dasar Sudah sesuai.

pengetahuan (KD dari KI-3) dan
keterampilan (KD dari KI-4).
2

Memiliki

kesesuaian

dan Sudah sesuai.

keterpaduan

antara

KD,

KI,

indikator pencapaian kompetensi,
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No

Aspek yang Dinilai

materi

pembelajaran,

pembelajaran,
sumber

Komentar

kegiatan

penilaian,

dan

dalam

satu

belajar

keutuhan.
A. Identitas RPP
1

Terdapat:

satuan

pendidikan, Sudah sesuai.

kelas, semester, tema, subtema,
pembelajaran

ke,

muatan

pelajaran terkait, alokasi waktu,
hari/tanggal.
B. Perumusan Indikator
1.

Kesesuaian dengan KD.

Sudah sesuai.

2.

Kesesuaian penggunaan kata kerja Sudah sesuai.
operasional dengan kompetensi
yang diukur.

3.

Kesesuaian penggunaan kata kerja Indikator
dengan

indikator

mengoptimalkan

dibuat

lebih

untuk mengarah pada kemampuan

kemampuan berpikir kritis anak.

berpikir kritis.
4.

Kesesuaian

rumusan

dengan Sudah sesuai.

aspek keterampilan.
5.

Memuat

kemampuan

tingkat

tinggi

berpikir Sudah sesuai.

berdasarkan

Taksonomi Bloom (C4-C6).
6.

Kesesuaian dengan karakteristik Sudah sesuai.
peserta didik.

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan indikator.

Sudah sesuai.
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No

Aspek yang Dinilai

Komentar

D. Materi Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan kompetensi Sudah sesuai.
dasar dan indikator yang ingin
dicapai.

2.

Materi

pokok

disusun

secara Sudah sesuai.

sistematis.
3.

Memuat fakta dan konsep yang Sudah sesuai.
relevan.

E. Pemilihan Sumber Belajar
1.

Kesesuaian

dengan Sudah sesuai.

indikator/tujuan pembelajaran.
2.

Kesesuaian

dengan

materi Sudah sesuai.

pembelajaran.
3.

Kesesuaian dengan model ENE Sudah sesuai.
(Example Non Example).

4.

Sumber belajar meliputi bahan Sudah sesuai.
cetak,

bahan

ajar

(IT),

dan

lingkungan sekitar yang relevan.
5.

Sumber belajar mutakhir.

F. Pemilihan Media Pembelajaran
1.

Kesesuaian

dengan Sudah sesuai.

indikator/tujuan pembelajaran.
2.

Kesesuaian

dengan

materi Sudah sesuai.

pembelajaran.
3.

Media pembelajaran konvensional Sudah sesuai.
dan berbasis ICT.

4.

Tersedia LKPD (Lembar Kerja Sudah sesuai.
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No

Aspek yang Dinilai

Komentar

Peserta Didik).
G. Pendekatan, Model, dan Metode
1.

Kesesuaian dengan pendekatan Sudah sesuai.
saintifik (5M).

2.

Kesesuaian

sintaks

pembelajaran

dengan

dalam Sudah sesuai.
model

pembelajaran ENE (Example Non
Example).
3.

Kesesuaian kegiatan pembelajaran Sudah sesuai.
peserta

didik

dalam

setiap

sintaksnya.
4.

Metode

pembelajaran

yang Sudah sesuai.

digunakan mengaktifkan peserta
didik.
H. Skenario Pembelajaran
1.

Kegiatan awal variatif dengan Menambah literasi pada setiap
menggunakan teknik (orientasi, pembelajaran
literasi, apersepsi, dan motivasi).

2.

dan

meningkatkan motivasinya.

Kegiatan inti memiliki kesesuaian Sudah sesuai.
dengan sintaks, mengembangkan
4C,

kegiatan

pembelajaran

berpusat pada peserta didik, dan
menggunakan 5M.
3.

Kegiatan

penutup

berupa Sudah sesuai.

penyimpulan, refleksi, evaluasi,
dan tindak lanjut yang meliputi
remedial dan pengayaan.
4.

Kesesuaian kegiatan pembelajaran Sudah sesuai.
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No

Aspek yang Dinilai

dengan

sintaks

Komentar

model

pembelajaran ENE (Example Non
Example).
5.

Kegiatan pembelajaran dirancang Sudah sesuai.
secara sistematis.

6.

Kesesuaian
dengan

cakupan

alokasi

materi Sudah sesuai.

waktu

pada

kegiatan pendahuluan, inti, dan
penutup.
I. Evaluasi
1.

Menggunakan teknik penilaian Sudah sesuai.
otentik

dan

mengukur

aspek

(pengetahuan, dan keterampilan)
yang sesuai dengan indikator.
2.

Tersedia

kunci

jawaban/rubrik Merevisi pada bagian soal dan

penilaian yang sesuai.

kunci jawaban dibuat secara
terpisah.

3.

Tersedia

kisi-kisi

penilaian Sudah sesuai.

kemampuan berpikir kritis aspek
analisis.
4.

Tersedia pedoman skoring.

Sudah sesuai.

J. Rancangan Penilaian Autentik
1.

Kesesuaian bentuk, teknik, dan Sudah sesuai.
instrumen penilaian pengetahuan.

2.

Kesesuaian bentuk, teknik, dan Sudah sesuai.
instrumen penilaian keterampilan.

2) Revisi Produk
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Revisi produk dilakukan oleh peneliti setelah mengetahui saran
dan masukan yang telah diberikan oleh para validator. Validator
Bapak Z memberikan saran dan masukan pada RPP dengan model
pembelajaran

kooperatif

tipe

ENE

untuk

meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa kelas III yaitu “kunci jawaban
lebih baik dibuat secara terpisah dengan soalnya”. Peneliti
melakukan perbaikan dengan merevisi soal dan kunci jawaban
dibuat secara terpisah dalam RPP.
Validator Ibu S memberikan saran dan masukan pada RPP
dengan

model

pembelajaran

kooperatif

tipe

ENE

untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III yaitu
“kunci jawaban evaluasi sebaiknya dibuat secara terpisah dari
soalnya dan indikator dibuat lebih sesuai dengan HOTS”. Peneliti
melakukan perbaikan dengan membuat soal evaluasi dan kinci
jawabannya secara terpisah dan membuat indikator lebih sesuai
dengan HOTS dalam RPP.
Ibu M sebagai validator RPP dengan model pembelajaran
kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa kelas III memberikan saran dan masukan yaitu
“motivasi perlu ditingkatkan lagi agar siswa lebih tertarik pada
pembelajaran yang dilaksanakan”. Peneliti melakukan perbaikan
dengan meningkatkan motivasi pada kegiatan dalam RPP.
Validator keempat Bapak W memberikan saran dan masukan
pada RPP dengan model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III yaitu
“RPP yang dibuat sudah baik dan layak untuk digunakan, pada
bagian

literasi

siswa

bisa

ditambah

lagi

pada

setiap

pembelajaran”.Peneliti melakukan revisi pada bagian setiap
pembelajaran ditambahkan literasi.
Hal-hal tersebut diringkas peneliti dan dijadikan peneliti
sebgaai acuan peneliti melakukan revisi produk sesuai dengan
kometar yang diberikan para validator ahli.Hal yang perlu direvisi
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peneliti sesuai dengan komentar dari keempat validator adalah (1)
soal dan kunci jawaban dibuat secara terpisah, (2) soal evaluasi dan
kunci jawabannya dibuat secara terpisah, (3) indikator dibuat lebih
sesuai dengan HOTS, (4) meningkatkan motivasi pada kegiatan
dalam RPP, dan (5) menambahkan literasi disetiap pembelajaran.

B. Pembahasan
1. Tinjauan dalam Konteks Permasalahan Penelitian
Secara umum terdapat dua rumusan masalah yang dianalisis yaitu
langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) dan kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dilakukan dalam lima tahap,
antara lain: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk,
validasi desain, revisi produk. Pada tahap potensi dan masalah, peneliti
melakukan sebuah analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti dengan
menggunakan pedoman wawancara kepada guru kelas tiga di SDN
Potrobangsan 3 Magelang. Dari hasil analisis kebutuhan yang
didapatkan,

ditemukan

bahwa

metode

untuk

mengembangkan

kemampuan berpikir kritis peserta didik sangat dibutuhkan. RPP ini
dirancang dan dikembangkan menggunakan microsoft word, kemudian
divalidasi oleh validator yang telah ditentukan dengan tujuan untuk
mengetahui kualitas pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran tipe ENE untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis. Setelah divalidasi, dilakukan tahap revisi
dengan tujuan produk pengembangan RPP ini layak untuk digunakan.
1) Langkah-langkah Borg and Gall
Penelitian dan pengembangan dari ahli Borg and Gall
menggunakan sepuluh tahap pengembangan yang peneliti ambil
menjadi lima langkah saja. Pengambilan lima langkah dari sepuluh
langkah dari pengembangan Borg and Gall karena; 1) peneliti tidak
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melakukan uji coba produk dan uji coba pemakaian dikarenakan
masa

pandemi

yang

sedang

melanda

sehingga

tidak

memungkinkan untuk melakukan uji coba produk dan uji coba
pemakaian, dan 2) peneliti tidak melakukan produksi produk
secara massal karena tidak semua guru sekolah dasar cocok dan
membutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi pada lima
tahapan

saja.

Sehingga,

peneliti

menganalisisnya

dan

meringkasnya hanya menjadi 5 langkah pengembangan yang
peneliti akan lakukan dalam kegiatan penelitian. Langkah pertama
dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis kebutuhan.
Peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data-data
yang akan diolah dan dijadikan bahan dalam penelitian. Pedoman
wawancara ini dilakukan dengan guru kelas III di SDN
Potrobangsan 3 Magelang.
Langkah kedua adalah pengumpulan data.Pengumpulan
data pada penelitian ini adalah melakukan kegiatan wawancara
kemudian mengevaluasi dan merangkum hasil wawancara tersebut
untuk mengetahui permasalahan yang didapatkan dan diambil
sebuah kesimpulan dalam menindaklanjuti penelitian. . Hasil
wawancara

yang

mengembangkan

didapatkan,
rencana

ditemukan

pelaksanaan

bahwa

untuk

pembelajaran

untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas III
sangat dibutuhkan.
Langkah ketiga adalah desain produk. Desain produk pada
penelitian ini, peneliti melakukan desain pada produk yang akan
dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan pada rencana
pelaksanaan pembelajaran adalah terdapat rubrik kisi-kisi penilaian
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan
dengan menggunakan

langkah-langkah model

pembelajaran

kooperatif tipe ENE (Example Non Example) beserta dengan bahan
ajar, proses pembelajarannya hingga penilaiannya. Pada langkah
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ini peneliti juga menyusun instrumen validasi untuk penilaian
kelayakan pengembangan produk ini.
Langkah keempat adalah validasi desai.Validasi desain
dilakukan untuk mengetahui kualitas pada produk pengembangan
yang dibuat.Validasi desain dilakukan oleh para ahli validator yang
sudah ditentukan.Validator yang ditentukan adalah pengawas
sekolah dasar, kepala sekolah dasar, dan guru kelas di sekolah
yang berbeda. Validasi desain dilakukan mengacu pada instrumen
validasi yang telah ditentukan peneliti sesuai dengan produk yang
akan diteliti.
Langkah kelima adalah revisi produk.Peneliti melakukan
revisi produk dengan tujuan untuk memperlayak pengembangan
produk yang dibuat.Revisi produk dilakukan sesuai dengan
komentar dan saran dari para ahli validasi.

2) Kualitas Produk
Peneliti melakukan validasi produk dengan tujuan untuk
mengetahui

bagaimana

kualitas

pengembangan

rencana

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik kelas III. Berdasarkan penilaian dari para
validator, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran ini
layak digunakan sesuai dengan komentan dan saran dari validator.
Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rekapan hasil validasi,
sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Validasi Ahli 6 RPP dengan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe ENE untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang

(2)

Guru Kelas III

(1)

Guru Kelas III

Dasar

Kepala Sekolah

Validasi

Sekolah Dasar

No

Pengawas

Skor Perangkat Pembelajaran

Kategori

1

Pembelajajran 1

4,34

4,44

4,78

4,97

Sangat Baik

2

Pembelajajran 2

4,34

4,34

4,81

4,89

Sangat Baik

3

Pembelajajran 3

4,39

4,39

4,81

4,89

Sangat Baik

4

Pembelajajran 4

4,5

4,52

4,7

4,84

Sangat Baik

5

Pembelajajran 5

4,44

4,5

4,81

4,89

Sangat Baik

6

Pembelajajran 6

4,39

4,6

4,78

4,97

Sangat Baik

Jumlah

26,4

26,79

28,69

29,45

Rata-rata

4,4

4,46

4,78

4,9

Total Rata-rata

4,63

Kategori

Sangat Baik

Hasil validasi dan penilaian berpedoman pada aspek
perangkat pembelajaran RPP yaitu (1) Identitas RPP, (2)
Perumusan Indikator, (3) Perumusan Tujuan Pembelajaran, (4)
Materi Pembelajaran, (5) Pemilihan Sumber Belajar, (6) Pemilihan
Media Pembelajaran, (7) Pendekatan, Model, dan Metode, (8)
Skenario Pembelajaran, (9) Evaluasi, (10) Rancangan Penilaian
Autentik dengan enam pengembangan rencana pelaksananaan
pembelajaran guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa
kelas III. Isi pada setiap pembelajaran yang dikembangkan
mencangkup (1) materi pembelajaran, (2) media pembelajaran, (3)
LKPD, (4) lembar pengayaan, (5) lembar remedial, (6) lembar
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evaluasi, (7) lembar refleksi, (8) rubrik penilaian kemampuan
berpikir kritis, (9) instrumen penilaian pembelajaran dan rubrik
penilaian KD-3 dan KD-4, dan (10) Sinopsis Model.
Hal ini sejalan dengan pemahaman model pembelajaran
yang menggunakan

gambar sebagai media pembelajaran agar

peserta didik dapat menganalisa makna apa yang terkandung
didalam gambar tersebut dan bisa membuat peserta didik berpikir
kritis

(Angginaloy,

Brliu.,

dkk.

2017:10).

Penelitian

ini

menunjukkan bahwa dengan pengembangan rencana pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
ENE berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir kritis
peserta didik.

2. Tinjauan dalam Konteks Teoritis
Penelitian ini sesuai dengan prinsip pengembangan RPP, dimana
pengembangan RPP ini mendorong partisipasi peserta didik, proses
pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik, mengembangkan
budaya membaca dan menulis serta berpikir kritis, RPP ini juga
disusun sesuai dengan komponen-komponen yang terkait (Majid,
2014: 125-126). Dalam hal ini, pengembangan RPP sesuai dengan
komponen-komponen

yang

terkandung

dalam

rancangan

pengembangan yang dibuat. RPP yang dikembangkan disusun dengan
mencangkup (1) materi pembelajaran, (2) media pembelajaran, (3)
LKPD, (4) lembar pengayaan, (5) lembar remedial, (6) lembar
evaluasi, (7) lembar refleksi, (8) rubrik penilaian kemampuan berpikir
kritis, (9) instrumen penilaian pembelajaran dan rubrik penilaian KD-3
dan KD-4, dan (10) Sinopsis Model.
Penelitian ini didasari oleh teori example non example dimana
pembelajarannya dilangsungkan dengan dua konsep: 1) konsep
example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh
akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan 2) konsep non
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example memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh
dari suatu materi yang sedang dibahas. Dalam hal ini, RPP yang dinilai
oleh para validator menunjukkan bahwa pengembangan RPP sudah
sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan dengan skor ratarata 4,63 dengan kategori “Sangat Baik”.
Penelitian ini juga sejalan dengan Scriven dan Paul bahwa berpikir
kritis adalah proses disiplin dalam mencari konsep, menerapkan,
menganalisis,

mensintesis,

atau

mengevaluasi

informasi

yang

dikumpulkan dari observasi, pengalaman, refleksi, alasan, atau
komunikasi sebagai pedoman kepercayaan dan tindakan. Hal ini dapat
dilihat

pada

langkah-langkah

kegiatan

pembelajaran

pada

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.Pembelajaran yang
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis divalidasi secara
bersamaan dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan
dicantumpakannya rubrik kisi-kisi penilaian kemampuan berpikir
kritis.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,
kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut.
1. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh
peneliti

untuk

mengembangkan

RPP

menggunakan

model

pembelajaran tipe ENE (Example Non Example)untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas III SDN Potrobangsan 3
Magelang dikembangkan menggunakan 5 langkah penelitian dan
pengembangan dari ahli Borg and Gall, sebagai berikut: (1) Potensi
dan Masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi
Desain, dan (5) Revisi Produk. Serta berdasarkan hasil validasi dari
keempat

validator

mengenai

RPP

(Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran) dengan model pembelajaran kooperatif tipe ENE
(Example Non Example) memberi skor dengan rata-rata 4,63 dengan
kategori “Sangat Baik”.
2. Kualitas produk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III SDN
Potrobangsan 3 Magelang memiliki kualitas yang layak untuk
digunakan dengan revisi pada beberapa aspek indikator sesuai
komentar dan saran. Dengan hasil rata-rata validasi oleh keempat
validator memberi skor dengan rata-rata 4,63 dengan kategori “Sangat
Baik”.

B. Keterbatasan Penelitian
Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe ENE memiliki beberapa keterbatasan,
sebagai berikut:
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1. Analisis kebutuhan wawancara hanya dilakukan dengan satu guru
kelas saja.
2. Produk pada RPP yang dikembangkan tidak diujikan secara terbatas
pada peserta didik karena adanya pandemic.
3. Validasi hanya dilakukan dengan empat validator, yaitu: pengawas
sekolah dasar, kepala sekolah dasar, dan guru kelas di sekolah tertentu.

C. Saran
Saran yang dapat diberikan dari peneliti untuk mengembangkan
perangkat

pembelajaran

berupa

RPP

yang

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe ENE untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III di SDN Potrobangsan 3 Magelang adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara

sebaiknya

dapat

dilakukan

dengan

banyak

guru

narasumber di sekolah dasar.
2. Produk RPP yang dikembangkan dapat diujikan secara terbatas kepada
peserta didik.
3. Validasi ahli dapat divalidasikan oleh lebih dari empat validator agar
mendapatkan hasil yang lebih akurat.
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LAMPIRAN

90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Pertanyaan
8. Pernahkah

bapak/ibu

menggunakan

model

pembelajaran

kooperatf?
9. Apakah tipe dari model pembelajaran kooperatif tersebut?
10. Apakah

bapak/ibu

sudah

pernah

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example (ENE)?
11. Apakah ada kemampuan peserta didik yang perlu untuk
ditingkatkan?
12. Bagaimanakah cara bapak/ibu meningkatkan kemampuan tersebut?
13. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam meningkatkan
kemampuan peserta didik?
14. Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran yang dikombinasikan dengan model
pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik?

Lampiran 2: Instrumen Validasi Produk

Instrumen Validasi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
Menggunakan Model ENE (Example Non Example)

Tema/Subtema

: 6. Energi dan Perubahannya/1. Sumber Energi

Kelas/Semester

: III/2

Pembelajaran ke

: 1-6

Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan
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kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik, 3 = kurang baik, 4 =
baik, 5 = sangat baik.
Skala
Penilaian
No Aspek yang Dinilai
1 2 3 4 5
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
1.
Memuat kompetensi
dasar pengetahuan
(KD dari KI-3) dan
1 2 3 4 5
keterampilan (KD
dari KI-4).
2
Memiliki kesesuaian
dan keterpaduan
antara KI, KD,
indikator pencapaian
kompetensi, materi
1 2 3 4 5
pembelajaran,
kegiatan
pembelajaran,
penilaian, dan
sumber belajar
dalam satu keutuhan.
A. Identitas RPP
1
Terdapat: satuan
pendidikan, kelas,
semester, tema,
subtema,
pembelajaran ke,
1 2 3 4 5
muatan pelajaran
terkait, alokasi
waktu, hari/tanggal.
B. Perumusan Indikator
1.
Kesesuaian dengan
1 2 3 4 5
KD.
2.
Kesesuaian
penggunaan kata
kerja operasional
1 2 3 4 5
dengan kompetensi
yang diukur.
3.
Kesesuaian
penggunaan kata

Komentar/Saran
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No

Aspek yang Dinilai

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5

kerja dengan
indikator untuk
1 2 3
mengoptimalkan
kemampuan berpikir
kritis.
4.
Kesesuaian rumusan
1 2 3
dengan aspek
keterampilan.
5.
Memuat kemampuan
berpikir tingkat
1 2 3
tinggi berdasarkan
Taksonomi Bloom
(C4-C6).
6.
Kesesuaian dengan
karakteristik peserta 1 2 3
didik.
C. Perumusan Tujuan Pembelajaran
1.
Kesesuaian dengan
1 2 3
indikator.
D. Materi Pembelajaran
1.
Kesesuaian dengan
kompetensi dasar
1 2 3
dan indikator yang
ingin dicapai.
2.
Materi pokok
disusun secara
1 2 3
sistematis.
3.
Memuat fakta dan
konsep yang relevan. 1 2 3
E. Pemilihan Sumber Belajar
1.
Kesesuaian dengan
1 2 3
indikator/tujuan
pembelajaran.
2.
Kesesuaian dengan
materi pembelajaran. 1 2 3
3.
Kesesuaian dengan
model ENE
1 2 3
(Example Non

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Komentar/Saran
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No

Aspek yang Dinilai

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5

Example).
4.
Sumber belajar
meliputi bahan
cetak, bahan ajar
1 2 3
(IT), dan lingkungan
sekitar yang relevan.
5.
Sumber belajar
1 2 3
mutakhir.
F. Pemilihan Media Pembelajaran
1.
Kesesuaian dengan
indikator/tujuan
1 2 3
pembelajaran.
2.
Kesesuaian dengan
materi pembelajaran. 1 2 3
3.
Media pembelajaran
konvensional dan
1 2 3
berbasis ICT.
4.
Tersedia LKPD
(Lembar Kerja
1 2 3
Peserta Didik).
G. Pendekatan, Model, dan Metode
1.
Kesesuaian dengan
pendekatan saintifik 1 2 3
(5M).
2.
Kesesuaian sintaks
dalam pembelajaran
dengan model
1 2 3
pembelajaran ENE
(Example Non
Example).
3.
Kesesuaian kegiatan
pembelajaran peserta
1 2 3
didik dalam setiap
sintaksnya.
4.
Metode
pembelajaran yang
1 2 3
digunakan
mengaktifkan

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Komentar/Saran
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No

Aspek yang Dinilai

peserta didik.
H. Skenario Pembelajaran
1.
Kegiatan awal
variatif dengan
menggunakan teknik
(orientasi, literasi,
apersepsi, dan
motivasi).
2.
Kegiatan inti
memiliki kesesuaian
dengan sintaks,
mengembangkan
4C, kegiatan
pembelajaran
berpusat pada
peserta didik, dan
menggunakan 5M.
3.
Kegiatan penutup
berupa penyimpulan,
refleksi, evaluasi,
dan tindak lanjut
yang meliputi
remedial dan
pengayaan.
4.
Kesesuaian kegiatan
pembelajaran
dengan sintaks
model pembelajaran
ENE (Example Non
Example).
5.
Kegiatan
pembelajaran
dirancang secara
sistematis.
6.
Kesesuaian cakupan
materi dengan
alokasi waktu pada
kegiatan

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Komentar/Saran
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No

Aspek yang Dinilai

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5

pendahuluan, inti,
dan penutup.
I. Evaluasi
1.
Menggunakan teknik
penilaian otentik dan
mengukur aspek
(pengetahuan, dan
1 2 3
keterampilan) yang
sesuai dengan
indikator.
2.
Tersedia kunci
jawaban/rubrik
1 2 3
penilaian yang
sesuai.
3.
Tersedia kisi-kisi
penilaian
kemampuan berpikir 1 2 3
kritis aspek analisis.
4.
Tersedia pedoman
1 2 3
skoring.
J. Rancangan Penilaian Autentik
1.
Kesesuaian bentuk,
teknik, dan
instrumen penilaian 1 2 3
pengetahuan.
2.
Kesesuaian bentuk,
teknik, dan
instrumen penilaian 1 2 3
keterampilan.
Total Skor
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 (𝟏𝟗𝟎)

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Komentar/Saran
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Masukan terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara umum:

Kesimpulan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun dinyatakan:
1. Layak digunakan tanpa revisi.
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran.
3. Tidak layak digunakan.
Magelang , …………………. 2020
Validator

(…………………………………….)
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Lampiran 2.1 : Hasil Validasi Keempat Ahli Validator

(2)

Guru Kelas III

(1)

Guru Kelas III

Dasar

Kepala Sekolah

Validasi

Sekolah Dasar

No

Pengawas

Skor Perangkat Pembelajaran

Kategori

1

Pembelajajran 1

4,34

4,44

4,78

4,97

Sangat Baik

2

Pembelajajran 2

4,34

4,34

4,81

4,89

Sangat Baik

3

Pembelajajran 3

4,39

4,39

4,81

4,89

Sangat Baik

4

Pembelajajran 4

4,5

4,52

4,7

4,84

Sangat Baik

5

Pembelajajran 5

4,44

4,5

4,81

4,89

Sangat Baik

6

Pembelajajran 6

4,39

4,6

4,78

4,97

Sangat Baik

Jumlah

26,4

26,79

28,69

29,45

Rata-rata

4,4

4,46

4,78

4,9

Total Rata-rata

4,63

Kategori

Sangat Baik
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Lampiran 2.2 : Hasil Validasi RPP oleh Ahli Pengawas Sekolah Dasar
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Lampiran 2.3 : Hasil Validasi RPP oleh Ahli Kepala Sekolah Dasar
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Lampiran 2.4 : Hasil Validasi oleh Ahli Guru Kelas III (1)
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Lampiran 2.5: Hasil Validasi oleh Ahli Guru Kelas III (2)
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Lampiran 3 : Surat Penelitian
Lampiran 3.1: Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 3.2 : Surat Ijin Validasi Produk Ahli atau Pengawas Sekolah
Dasar
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Lampiran 3.3 : Surat Ijin Validasi Produk Ahli atau Kepala Sekolah Dasar
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Lampiran 3.4 : Surat Ijin Validasi Produk Ahli atau Guru 1
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Lampiran 3.5 : Surat Ijin Validasi Produk Ahli atau Guru 2
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