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ABSTRAK 
 

Metode ceramah yang masih diterapkan beberapa guru di sekolah tidak melatih siswa untuk bekerja sama 
dalam belajar. Selain itu sekolah yang masih menerapkan sistem rangking mengakibatkan persaingan tidak 
sehat dimana siswa pandai tidak mau membagi pengetahuannya kepada siswa kurang pandai demi 
mendapatkan rangking tertinggi di kelas. Metode pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk bekerja sama 
adalah cooperative learning. Permasalahannya guru kesulitan membuat RPP dengan metode CL. 
Berbagai tipe CL sudah banyak dikembangkan oleh mahasiswa pendidikan fisika UKSW. Penelitian 
ini bertujuan membuat desain pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kerja sama dah hasil belajar siswa 
dengan mengembangkan permainan clebo sebagai media turnamen dalam cooperative learning tipe TGT. 
Metode penelitian yang dipakai adalah PTK jenis guru sebagai peneliti. Sampel yang digunakan siswa SMP 
kelas VIII, dengan materi cermin datar. Penelitian diawali dengan kegiatan belajar mengajar kemudian pada 
tahap konsolidasi siswa melakukan turnamen akademik menggunakan pemainan papan physics clebo. Di 
dalam permainan siswa bermain berpasangan dan bertanding dengan pasangan lain, setiap pasangan 
melempar dadu kemudian menjalankan bidak, jika mendapati petak soal maka siswa harus menjawab soal 
secara berpasangan.  Pada akhir pembelajaran guru memberikan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar 
siswa dan kuesioner untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap metode yang diberikan. Hasil penelitian 
yang didapatkan adalah 93% siswa mendapat nilai >70. Pada aspek afektif penggunaan permainan  
menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan menyenangkan sehingga dapat mengembangkan sikap 
kerjasama dan keaktifan kelas sebesar 82%. Sebanyak 86% siswa memberikan respon positif terhadap metode 
yang digunakan. 

Kata kunci:cooperative learning, TGT, permainan clebo

PENDAHULUAN 
Dalam kegiatan belajar megajar di sekolah, 
metode ceramah yang masih diterapkan 
beberapa guru tidak melatih siswa untuk 
bekerja sama dalam belajar[7]. Selain itu 
sekolah yang masih menerapkan sistem 
rangking mengakibat persaingan tidak sehat, 
dimana siswa pandai cenderung ingin 
mengalahkan siswa lain dengan cara tidak mau 
membagi pengetahuannya demi mendapatkan 
rangking tertinggi di kelas. Mengingat 
pentingnya kerjasama dalam pembelajaran 

maka para ahli membuat metode cooperative 
learning (CL) yang mengajarkan siswa saling 
bekerja sama dalam belajar. Permasalahannya 
guru kesulitan membuat RPP dengan metode 
CL. Berbagai tipe CL sudah banyak 
dikembangkan oleh mahasiswa pendidikan 
fisika UKSW diantaranya tipe Stratagem oleh 
Veronica, tipe STAD oleh Stefanus Lendu, tipe 
TAI oleh Patrycya. Untuk melengkapi dan 
mengembangkan RPP cooperative learning 
yang telah dibuat, maka dalam penelitian ini 
dibuat RPP metode cooperative learning tipe 
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TGT dengan menggunakan permainan clebo 
(clever board) sebagai media turnamen. 
Permainan digunakan sebagai media untuk 
melatih siswa bekerja sama karena bermain 
merupakan suatu aktivitas yang membantu anak 
mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, 
intelektual, sosial, moral, dan emosional anak, 
selain itu juga dibutuhkan strategi, kerjasama, 
fantasi, dan kreatifitas[4,9]. Selain itu menurut 
Cortazzi (1993) bermain meningkatkan daya 
motivasional belajar  karena bermain adalah 
kebutuhan seorang anak yang dilakukan atas 
insiatif anak sendiri, sebaliknya tugas dianggap 
serius dan berat karena berasal dari inisiatif 
guru [6,1]. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat desain pembelajaran kooperatif untuk 
mengembangkan sikap kerja sama dan hasil 
belajar siswa dengan suasana menyenangkan 
dalam permainan. Manfaat penelitian ini bagi 
guru adalah sebagai salah satu referensi metode 
pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan 
sikap kerja sama dan pemahaman siswa 
terhadap materi yang diajarkan. Manfaat bagi 
siswa adalah meningkatkan motivasi belajar 
serta sikap kerja sama antar siswa dalam 
belajar.  
 
BAHAN DAN METODE 
 
Metode CL tipe TGT 

Cooperative learning merupakan aktivitas 
pembelajaran kelompok yang menekankan 
kerja sama secara sosial di dalam kelompok 
dimana setiap anggota bertanggung jawab atas 
pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 
meningkatkan pembelajaran anggota-anggota 
yang lain[2]. TGT memiliki ciri 
menggabungkan aktivitas pembelajaran dan 
permainan. Menurut Slavin CL tipe TGT terdiri 
dari 5 langkah yaitu: tahap penyajian kelas, 
belajar dalam kelompok, permainan, 
pertandingan, dan perhargaan kelompok[2]. 
  
Permainan Clebo 

Clebo merupakan singkatan dari Clever 
Board sebuah permainan papan yang mudah 
untuk dimainkan, seru, menantang serta 
mendidik. Permainan bisa dimainkan 2-4 
pemain, usia 6 tahun keatas. Penemunya adalah 
Billy Kurniadi. Peralatan yang dibutuhkan 
adalah 16 buah bidak untuk 4 pemain dengan 

warna yang berbeda-beda, 2 dadu, 18 kartu 
pertanyaan dan papan permainan. Cara 
bermainnya adalah, cukup lempar kedua dadu, 
lalu jalankan bidak sesuai dengan angka 
dadu, kemudian ikuti petunjuk pada kotak 
perintah (petak) dan kartu[5]. 

Clebo yang digunakan dalam penelitian ini 
pada dasarnya sama dengan permainan clebo 
pada umumnya, namun terdapat beberapa 
modifikasi untuk kepentingan pembelajaran, 
yaitu mengganti kartu pertanyaan pada clebo 
menjadi kartu pertanyaan tentang materi fisika 
yang diajarkan dan penggunaan uang-uangan 
sebagai poin kepada pemain yang menjawab 
benar. Permainan clebo pada penelitian ini 
disebut dengan permainan physics clebo (papan 
pintar fisika). 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Papan permainan physics clebo. 

 
Metode Pembelajaran Kooperatif tipe 
“Physics Clebo Tournament” 

Physics Clebo Tournament (PCT) 
merupakan metode pembelajaran kooperatif 
tipe TGT yang menggunakan permainan 
physics clebo sebagai media turnamen. Langkah 
pembelajarannya sebagai berikut: 
1. Guru menjelaskan materi dengan metode 

discovery sesuai RPP. 
2. Tahap konsolidasi, siswa melakukan 

permainan physics clebo tournament secara 
kooperatif.  

 
Tahapan permainan: 
a. Pemainan dibagi dalam 3 kelompok 

turnamen. Setiap kelompok  siswa bermain 2 
lawan 2 dan 1  siswa ditunjuk sebagai juri.  
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Gambar 3. Posisi siswa saat permainan 
b. Setiap kelompok diberi 1 papan permainan 

physics clebo, 2 buah dadu, 8 bidak (1 
pasangan mendapat 4 bidak). Cara 
memainkan permainan ini adalah melempar 
kedua dadu kemudian menjalankan bidak 
sesuai angka dadu. Karena pemain memiliki 
4 bidak maka pemain harus mengatur 
strategi bidak mana yang akan dijalankan, 
kemudian ikuti perintah petak di mana bidak 
yang dijalankan berhenti. Terdapat 64 petak, 
24 diantaranya adalah petak soal. 

c. Contoh permainan untuk kelompok 1: misal 
giliran pertama bermain adalah pasangan 
A1A2,  A1A2 harus melempar dadu dan 
muncul suatu angka, lalu bidak dijalankan 
sesuai angka pada dadu.  

1) Jika bidak berhenti pada petak bukan soal, 
ikuti perintah pada petak tersebut.  

2) Jika bidak berhenti pada petak soal, maka 
G1(juri) mengambil dua kartu soal yang 
sama untuk diberikan kepada pasangan 
A1A2 dan pasangan B1B2. A1 
mengerjakan soal bersama A2, B1 
mengerjakan soal bersama B2 selama 1-3 
menit, sementara itu G1(juri) mempelajari 
kunci dari guru supaya ketika kedua 
pasangan pemain tidak dapat menjawab 
soal G1(juri) dapat menjelaskan kepada 
kedua pasangan pemain. Setelah selesai 
mengerjakan soal, pasangan A1A2 diberi 
kesempatan lebih dahulu menunjukkan dan 
menjelaskan jawaban kepada pasangan 
B1B2 dan G1(juri), kemudian sebagai 
pihak lawan B1B2 juga diberi kesempatan 
menjelaskan jawabannya kepada pasangan 
A1A2 dan G1(juri). Juri mengoreksi 
jawaban tiap pasangan, dan menentukan 
siapa yang benar dan salah. Jika terjadi 
beda jawaban(pasangan yang menjawab 
benar harus menjelaskan ke pasangan yang 
menjawab salah). Juri bertugas memimpin 
diskusi dan memberi poin kepada pemain. 

3) Setelah pasangan A1A2 selesai bermain, 
giliran selanjutnya adalah pasangan B1B2 

yang melempar dadu kemudian 
menjalankan bidaknya. Begitu seterusnya 
setiap pasangan melempar dadu secara 
bergantian dengan mengulangi langkah 1) 
dan 2). 

d. Aturan poin: 
1) Jika hanya yang mendapat giliran 

bermain saja yang menjawab benar maka 
juri memberi uang sesuai nominal yang 
tertulis pada kartu soal. Jika hanya pihak 
lawan yang benar maka juri memberi 
uang setengah nominal yang tertulis pada 
kartu soal. 

2) Jika kedua pasangan menjawab benar 
maka pasangan yang mendapat giliran 
bermain diberi uang sesuai nominal yang 
tertulis pada kartu soal dan pihak lawan 
diberi uang setengah nominal yang 
tertulis pada kartu soal. 

3) Jika kedua pasangan menjawab salah 
maka tidak ada pemberian poin, 
kemudian kedua pasangan diminta 
berdiskusi oleh juri selama 1menit. Jika 
kedua pasangan dalam waktu 1 menit 
belum menemukan jawaban yang benar 
maka G1(juri) menjelaskan jawaban 
sesuai dengan kunci dari guru. Semakin 
sulit soal nominal uang yang tertulis 
semakin besar. 

e. Permainan yang sama berlaku untuk 
kelompok 2 dan 3. 

f. Permainan selesai setelah 2 jam pelajaran. 
Pemenang adalah pasangan yang berhasil 
memiliki uang paling banyak. 

g. Tiap kelompok di amati oleh 1 observer 
untuk mengisi lembar afektif siswa. 
 

3. Setelah semua kegiatan selesai, dilakukan 
test untuk menguji pemahaman siswa 
tentang materi yang diajarkan melalui 
metode pembelajaran kooperatif tipe PCT 
yang telah diberikan. 

 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

PTK merupakan salah satu strategi dalam 
memecahkan masalah di kelas dengan 
menggunakan tindakan secara bertahap. Jenis 
PTK yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
jenis guru sebagai peneliti. Dalam jenis ini guru 
bertindak sebagai peneliti dan siswa sebagai 
sampel penelitian. Guru mencari masalah 

kel 1 

   
A1A2 

G1(juri) 
B1B2 

kel 2 

 
C1C2 

G2(juri) 
D1D2 

kel 3

E1E2 
G3(juri) 

F1F2 
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pembelajaran dalam kelas dan memecahkannya 
sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan 
pembelajaran yang dilakukan dengan proses 
perencanaan, tindakan, dan refleksi.[7]  
 
Cermin Datar 
Sifat bayangan sebuah benda yang diletakkan di 
depan cermin datar : 1) Ukuran bayangan sama 
dengan ukuran benda; 2) Posisi bayangan 
simetris terhadap posisi benda; 3) Jarak 
bayangan ke cermin sama dengan jarak benda 
ke cermin; 4) Bayangan maya tidak dapat 
ditangkap oleh layar karena terbentuk dari 
perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. 
Hukum pemantulan cahaya berlaku pada proses 
pembentukan bayangan sebuah benda oleh 
cermin datar[3]. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode PTK. 
Sampel yang digunakan adalah 15 siswa kelas 
VIII SMP yang diambil secara acak. Alat 
pengumpul data: Lembar observasi sikap kerja 
sama (afektif), soal tes akhir (kognitif), dan 
kuesioner. Tahapan penelitian sebagai berikut: 
Tahap perencanaan: membuat RPP, papan 
permainan physics clebo beserta kartu soal, soal 
test akhir, kunci jawaban untuk semua soal, 
lembar observasi afektif, dan kuesioner. Tahap 
pelaksanaan: melaksanakan pembelajaran 
sesuai RPP. Pada tahap konsolidasi dengan 
media permainan physics clebo guru mengisi 
lembar observasi sikap kerjasama siswa dibantu 
tiga orang observer. Akhir pelajaran, guru 
memberikan tes akhir sebagai umpan balik 
siswa terhadap  pembelajar, kemuadian 
memberikan kuesioner untuk mengetahui 
tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran 
yang diberikan. Tahap Refleksi:  hasil 
penilaian sikap kerjasama (afektif), hasil tes 
akhir  (kognitif), dan hasil kuesioner akan 
dijadikan patokan tingkat keberhasilan 
pembelajaran. Jika kriteria keberhasilan 
penelitian ini belum tercapai, maka penelitian 
terus diulang sampai kriteria yang ditentukan 
berhasil. Setelah penelitian selesai dilakukan 
penulisan laporan berupa analisa data secara 
deskriptif kualitatif mulai dari hasil sikap kerja 
sama siswa (afektif), hasil tes akhir (kognitif), 
dan kuesioner.   

Patokan keberhasilan penelitian: 1) Afektif, 
analisa data afektif siswa berupa daftar cek 
untuk mengamati aktivitas apa saja yang diikuti 
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
Prosentase keaktifan individu dihitung dengan 
cara berikut: (jumlah aktivitas yang 
diikuti/jumlah aktivitas)x100% , dari prosentase 
individu kemudian dirata-rata untuk 
memperoleh prosentase keaktifan kelas. Jika 
rata-rata keaktifan kelas minimal 70%  siswa 
dalam melakukan aspek afektif maka penelitian 
ini dihentikan, tetapi jika belum mencapai 70% 
maka penelitian ini harus diulang sampai target 
terpenuhi. Tes akhir (kognitif): 2) Tes akhir, 
prosentase keberhasilan tes akhir dihitung 
dengan cara berikut: (jumlah siswa dengan nilai 
diatas 70/jumlah seluruh siswa)x100%. Jika 
minimal 70% siswa memiliki skor minimal 70 
maka penelitian ini dihentikan. Tetapi jika tidak 
mencapai 70% maka penelitian ini harus 
diulang sampai target terpenuhi. 3) Kuesioner, 
bila minimal 70% siswa memberikan respon 
positif terhadap metode yang diberikan, maka 
penelitian dihentikan.    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 dan 
27 April 2013, di SMP Negeri 2 Tengaran. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
dilampirkan pada paper ini menggunakan 
metode discovery, demonstrasi, percobaan, dan 
CL tipe physics clebo tournament. 
Analisa Penerapan Model CL tipe PCT 
Dalam Pembelajaran 
a. Kegiatan Awal 

Guru membagi jumlah siswa dalam kelas 
menjadi 5 kelompok (1 kelompok 3 siswa). 
Kemudian guru memberikan motivasi dengan 
memberi pertanyaan “Apa yang terjadi jika 
sebuah sinar mengenai sebuah cermin datar?”, 
karena hanya sebagian siswa yang menjawab, 
guru kemudian meminta setiap kelompok 
menembakkan sinar ke cermin datar, semua 
siswa menjawab sinar dipantulkan. Guru 
kemudian bertanya ke mana arah sinar pantul. 
Beberapa siswa memberikan hipotesanya. 
Kegiatan awal tersebut mampu memotivasi 
siswa. Siswa lebih tertarik untuk melanjutkan 
pembelajaran ketika diajukan perumusan 
masalah. Hipotesa diberikan beberapa siswa di 
dalam kelas. Hal ini menunjukkan ada sekian 
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siswa yang mengerti maksud dari perumusan 
masalah yang diberikan. Dapat disimpulkan 
kegiatan selama pemberian motivasi, 
perumusan masalah dan hipotesa, membuat 
siswa terlibat secara aktif. 
b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti siswa belajar dalam 
kelompok. Semua siswa sangat antusias untuk 
menemukan kesimpulan dari setiap masalah 
yang diberikan oleh guru. Dalam kelompok 
siswa saling bekerja sama untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan menggiring dan 
melakukan percobaan. Semua anggota 
kelompok terlihat aktif saat diskusi. Itu artinya, 
adanya masalah  dapat membangkitkan 
kemauan bertanya dan memberikan pendapat 
(diskusi). Siswa dengan kemampuan akademis 
tinggi berusaha menganalisa masalah dan 
mencari solusi dengan mengajak temannya 
berdiskusi dan melakukan percoban, kemudian 
menjelaskan jawaban kepada anggota lain yang 
tidak mengerti. Itu sebabnya penting untuk 
mengatur anggota kelompok secara heterogen 
sehingga dapat “memaksa” siswa untuk saling 
menolong dan melengkapi kekurangan angota 
yang lain.  

Selain itu adanya permainan di akhir 
pembelajaran memicu siswa untuk bekerja 
sama dan keinginan mendorong anggota lain 

memahami materi supaya masing-masing siswa 
dapat belajar dengan baik sehingga dapat 
menjawab pertanyaan saat permainan.  
c. Kegiatan Akhir 

Setelah semua materi cermin datar selesai 
diberikan, siswa melakukan konsolidasi dalam 
bentuk permainan physics clebo. Pembelajaran 
diakhiri dengan tes akhir dan pemberian lembar 
kuisioner. 
Permainan Physics Clebo 

Dalam permainan siswa berdiskusi dengan 
pasangannya untuk membahas soal yang 
didapatkan dari petak soal. Juri memimpin 
diskusi untuk membahas jawaban soal yang 
benar, kemudian juri memberikan poin sesuai 
dengan benar salahnya jawaban pasangan. Jika 
kedua pasangan pemain tidak ada yang dapat 
menjawab soal dengan benar maka juri bertugas 
menjelaskan jawaban sesuai kunci guru. 

Poin yang diperoleh tiap pasangan pemain 
dapat dilihat pada tabel 1. Poin diperoleh jika 
pasangan pemain benar dalam menjawab soal 
dan mendapat bonus dari petak papan physics 
clebo. Penentuan pasangan yang mendapatkan 
posisi teratas pada tiap kelompok secara 
kognitif adalah dengan menghitung poin akhir 
yang didapatkan tiap pasangan. 

 
 
Tabel 1. Perolehan poin pasangan tiap kelompok 

No 
Soal 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 
Giliran 

Bermain 
Perolehan Poin Giliran 

Bermain 
Perolehan Poin Giliran 

Bermain 
Perolehan Poin 

A1A2 B1B2 C1C2 D1D2 E1E2 F1F2 
1 B1B2 1.500 0 D1D2 1.500 3.000 F1F2 1.500 3.000 
2 A1A2 0 0 D1D2 2.000 4.000 F1F2 2.000 4.000 
3 B1B2 2.500 5.000 C1C2 0 2.500 E1E2 5.000 2.500 
4 B1B2 3.000 0 C1C2 6.000 3.000 E1E2 6.000 3.000 
5 B1B2 0 7.000 C1C2 7.000 3.500 F1F2 3.500 7.000 
6 B1B2 0 0 C1C2 8.000 0 F1F2 4.000 8.000 
7 A1A2 0 0 C1C2 0 0 F1F2 5.000 10.000 
8 B1B2 6.000 12.000 C1C2 12.000 6.000 E1E2 12.000 6.000 
9 A1A2 14.000 7.000 C1C2 14.000 7.000 F1F2 7.000 14.000 
10 A1A2 0 0 D1D2 7.000 14.000 E1E2 0 7.000 
11 B1B2 8.000 16.000 C1C2 16.000 8.000 F1F2 8.000 16.000 
12 A1A2 16.000 8.000 D1D2 8.000 16.000 E1E2 16.000 8.000 
13 B1B2 9.000 18.000 C1C2 18.000 9.000 F1F2 18.000 9.000 
14 A1A2 0 10.000 C1C2 20.000 10.000 E1E2 20.000 10.000 
15 A1A2 11.000 11.000 D1D2 11.000 22.000 E1E2 22.000 11.000 
16 B1B2 6.000 12.000 D1D2 0 24.000 F1F2 12.000 0 
17 A1A2 0 11.000 D1D2 0 0 E1E2 0 0 
18 B1B2 13.000 26.000 C1C2 0 13.000 E1E2 26.000 13.000 
19 A1A2 0 0 C1C2 28.000 14.000 F1F2 14.000 28.000 
20 B1B2 15.000 0 D1D2 0 0 E1E2 0 0 

BONUS 15.000 10.000  10.000 10.000  10.000 15.000 
- 10.000 - 10.000 - - 
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POIN AKHIR 120.000 163.000 168.000 179.000 192.000 174.5000 
PEMENANG B1B2 D1D2 E1E2 
Berdasarkan tabel 1, pasangan A1A2 

mendapat 9 giliran mendapat soal dan B1B2 11 
soal. Terlihat kedua pasangan pemain sering 
mendapat poin 0 ketika menjawab soal no 1-7. 
Perintah soal tersebut meminta siswa untuk 
melukiskan garis normal dan pembentukan 
bayangan pada cermin datar. Kesalahan 
menjawab terjadi karena siswa melukiskan 
garis normal tidak tegak lurus terhadap cermin 
yang posisinya miring, sehingga menimbulkan 
kesalahan saat melukiskan pembentukan 
bayangan pada cermin yang posisinya miring. 
Juri kelompok kurang memperhatikan 
anggotanya yang belum memahami konsep 
garis normal. Hal ini menjadi catatan untuk 
lebih memperhatikan semua siswa saat 
melukiskan garis normal dan pembentukan 
bayangan benda di depan cermin datar sehingga 
siswa memahami konsep dan mampu melukis 
dengan benar. 

 Pada awal-awal permainan di kelompok 2 
pasangan D1D2 tertinggal poin yang cukup 
jauh dari pasangan C1C2. Angka dadu sering 
menunjuk petak “kembali ke mulai” yang 
menyebabkan bidak pasangan D1D2 sering 
kembali dari awal, sehingga hanya 
mendapatkan 8 kali giliran mendapat soal. 
Pengalaman dan strategi pasangan lain yang 
sukses menginspirasi pasangan D1D2 untuk 
mengejar ketinggalan dengan lebih berusaha 
bekerja sama menjawab soal dan mengatur 
strategi bermain. Terbukti ketika mendapatkan 

soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi 
yaitu pada nomor-nomor terakhir pasangan ini 
sungguh-sungguh bekerja sama mengerjakan 
soal sehingga jawabannya selalu lebih baik 
dibandingkan pasangan C1C2. Poin yang 
terkumpulpun semakin banyak. Ini 
menunjukkan bahwa permainan membuat anak 
menyadari bahwa kerja sama itu menentukan 
keberhasilan. 

Pada kelompok 3 kedua pasangan pemain 
sama-sama mendapat 10 kartu soal. E1E2 
memenangkan permainan karena sering 
mendapat kartu soal pada nomor-nomor yang 
terakhir yang memiliki poin besar. Ketika 
mendapat soal dengan tingkat kesulitan yang 
tergolong mudah dan sedang di awal permainan 
kedua pasangan pemain selalu menjawab 
dengan benar. Namun ketika mendapat soal 
dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi 
jawaban sering berbeda  sehingga menimbulkan 
perdebatan. Setelah terjadi perdebatan, juri 
dapat menengahi kemudian menjelaskan konsep  
yang benar. Dapat dikatakan permainan 
memancing setiap siswa dalam kelompok untuk 
aktif membahas soal dan mendorong siswa 
memiliki rasa ingin tahu tentang jawaban soal 
yang benar. 

Selama permainan berlangsung, guru 
berkeliling untuk memberi penilaian afektif tiap 
siswa dibantu oleh tiga observer. Berikut adalah 
hasil penilaian afektif dari masing-masing 
kelompok dan pembahasannya. 

 
Analisa Sikap Kerja Sama Siswa (Afektif) 
Tabel 2. Hasil Pengamatan Aktivitas 
Kegiatan   No  Jenis Aktivitas 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3  jml siswa yg mengikuti 
aktivitas (%) A1 A2 B1 B2 G1 C1 C2 D1 D2 G2 E1 E2 F1  F2  G3 

Diskusi 
Pasa 
Ngan 

1 
Saling berdiskusi mengatur 
strategi dalam bermain  √  √  √  √ 

 

√  √  √  √ 

 

√  √  √  √ 

 

100 

2 
Mengemukakan pendapat 
kepada pasangan tentang soal 
yang didapatkan 

√  √  √  √  √  √  √  √  ‐  √  √  √  92 

3 
Bertanya kepada pasangan jika 
tidak mengerti tentang soal 
yang didapatkan 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  100 

4 
Menanggapi pasangan yang 
menyampaikan pendapat 
tentan soal yang didapatkan 

√  √  √  ‐  √  √  √  ‐  √  ‐  √  √  75 

5 
Menjelaskan kepada pasangan 
yang bertanya tentang soal 
yang didapatkan 

√  √  √  √  √  √  ‐  √  √  √  √  √  92 

Diskusi 
Kelom 

6 
Menjelaskan jawaban soal 
setelah diskusi pasangan  √  √  √  √  √  ‐  ‐  √  √  √  √  √  83 
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Pok  kepada pasangan lain dlm kel. 

7 
Menanggapi penjelasan 
jawaban soal dari pasangan 
lain dalam kelompok 

√  ‐  √  ‐  ‐  √  √  √  √  √  √  √  75 

8 
Bertanya tentang jawaban soal 
yang dijelaskan oleh pasangan 
lain 

‐  ‐  √  √  ‐  ‐  ‐  √  √  √  √  √  58 

9 
Menjawab pertanyaan dari 
pasangan lain  √  √  ‐  ‐  √  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ‐  √  42 

Juri 

1  Mengatur jalannya permainan 

 

√

 

√

 

√  100 
2  Memimpin jalannya diskusi  √ ‐ √  67

3 
Menjelaskan jawaban soal 
yang benar sesuai kunci  √  √  √  100 

4 
Bersikap adil dalam mengatur 
permainan dan memberi skor  √  √  √  100 

Jumlah aktivitas yang diikuti individu  8 7 8 6 4 7 6 5 7 3 8 7 8  9  4 

 
Prosentase keaktifan individu (%)  89 78 89 67 100 78 67 56 78 75 89 78 89  100 100 
Prosentase  keaktifan kelompok (%)  84 71 91 

Prosentase keaktifan kelas (%)  82

Ket: dapat dikatakan bisa bekerja sama jika prosentase keaktifan individu minimal 70%. 
 
Data aktivitas kelompok dapat dianalisa sebagai 
berikut: 
Kelompok 1: 

Berdasarkan tabel 2, dari 5 siswa hanya 1 
siswa yang belum dapat bekerja sama. Dapat 
disimpulkan kelompok 1 dapat melakukan kerja 
sama belajar dengan baik. Kedua pasangan 
pemain bersemangat memenangkan 
pertandingan. Setiap siswa termotivasi untuk 
mengerjakan soal. Siswa yang kesulitan 
langsung bertanya kepada pasangannya, siswa 
yang lebih pandai  menjelaskan kepada siswa 
yang mengalami kesulitan. Ini menunjukkan 
bahwa permainan mendorong siswa bekerja 
sama dengan teman dan menambah motivasi 
belajar.  

Dalam pertandingan pasangan A1A2 dapat 
bekerja sama dengan baik. Untuk siswa A1 
hanya aktivitas bertanya kepada pasangan lain 
yang tidak dilakukan dikarenakan siswa ini 
agak pemalu jika bergaul bukan dengan teman 
dekatnya. Sebenarnya diskusi ini melatih siswa 
berinteraksi dengan banyak teman yang bukan 
teman sehari-hari saja.  Untuk siswa A2 dapat 
dikatakan bisa bekerja sama dengan teman 
pasangan, tetapi kurang bisa bekerja sama 
dengan pasangan lain, karena 2 aktivitas diskusi 
kelompok tidak dilakukan. Siswa ini tidak tidak 
menanggapi dan bertanya tentang penjelasan 
pasangan lain. Siswa masih berpikir pasangan 
lain adalah saingannya, selain itu merasa hanya 
jawabannya yang paling benar. Padahal jika 
siswa ini memiliki jawaban yang salah 

kemudian bertanya dan menanggapi penjelasan 
jawaban yang benar maka akan menambah 
pengetahuannya. 

Untuk siswa B1 hanya aktivitas menjawab 
pertanyaan dari pasangan lain yang tidak 
dilakukan. Siswa ini sangat aktif bekerja sama 
dengan pasangan dan anggota kelompok yang 
lain, hanya saja karena pasangan lain tidak 
pernah bertanya maka ia tidak pernah 
menjawab. Sedangkan untuk siswa B2 tidak 
melakukan 3 aktivitas, dapat dikatakan siswa 
ini belum dapat bekerja sama. Hal ini 
dikarenakan siswa B2 tidak percaya diri karena 
pendapat teman lain selalu lebih baik dari 
dirinya, padahal diskusi adalah tempat berlatih 
siswa untuk lebih percaya diri dan aktif. 

Kerja sama belajar yang baik juga terjadi 
karena juri kelompok melakukan semua 
aktivitas yang diharapkan. Ketika ada soal yang 
tidak terjawab, juri tidak langsung memberikan 
jawaban yang benar namun mengajak 
berdiskusi dahulu sebelum menjelaskan sesuai 
kunci jawaban. Ketika ada anak yang tidak 
memperhatikan, juri berusaha menegur, 
memberi saran, dan ketika kesulitan 
menjelaskan materi ia memanggil guru untuk 
meminta bantuan. Dari tugasnya sebagai juri 
siswa ini berlatih menjadi pemimpin dan 
bertanggung jawab terhadap pemahaman materi 
teman-temannya. 

 
Kelompok 2:  
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Berdasarkan tabel 2, 3 siswa dapat bekerja 
sama dan 2 siswa belum bisa bekerja sama. 
Dapat disimpulkan kelompok 2 belum berhasil 
melakukan kerja sama belajar yang baik. Dua 
siswa yang belum bisa bekerja sama adalah 
siswa C2 dan D1. Keduanya tergolong siswa 
yang memiliki kemampuan akademik rendah. 
Hal ini menyebabkan siswa tidak percaya diri 
saat mengikuti diskusi kelompok karena 
anggota kelompok yang lain tergolong siswa 
pandai.  

Sebagai pasangan yang lebih pandai yaitu 
siswa C1 dan D2 selalu membantu temannya 
yang kurang pandai dalam mengerjakan soal. 
Kedunya menjadi tutor bagi temannya yang 
kurang pandai saat diskusi pasangan. Namun 
ketika diskusi kelompok untuk membahas 
jawaban soal keduanya masih menunjukkan 
sifat individualnya dan kurang memberi 
kesempatan bagi siswa yang memiliki 
kemampuan akademik rendah untuk aktif 
menjelaskan jawaban. Hal ini disebabkan kedua 
siswa pandai ini takut jika penjelasan 
pasangannya yang kurang pandai keliru 
sehingga mempengaruhi perolehan poin. Siswa 
seperti ini cenderung memaksakan kehendak 
dan menganggap dirinya paling benar.  

 Karena tidak memiliki kesempatan saat 
membahas jawaban soal siswa C2 dan D1 
hanya diam dan mendengarkan penjelasan dan 
pendapat dari teman maupun juri dengan serius, 
sehingga secara tidak langsung tetap terjadi 
kooperatif di mana siswa yang lambat dalam 
belajar mendapat banyak pengetahuan dari 
teman-temannya yang lebih pandai. Terbukti 
nilai C2 dan D1 baik pada hasil tes akhir. 
Andaikata siswa C2 dan D1 dalam diskusi ini 
berlatih untuk mengejar ketinggalan dengan 
bertanya kepada teman saat diskusi kelompok 
maka nilai tes akan semakin baik.  

Kurangnya kerja sama dalam membahas 
jawaban soal juga dikarenakan juri tidak 
memimpin jalannya diskusi antar pasangan. Juri 
kurang tegas dan pendiam, hal ini menyebabkan 
beberapa anggota kelompok kurang aktif. 
Andaikata juri berlatih untuk lebih tegas dan 
menegur teman yang pasif untuk lebih aktif 
maka akan tercipta kerja sama belajar yang 
baik. 

 
Kelompok 3: 

Berdasarkan tabel 2, kerja sama antar siswa 
dan antusiasme siswa mengikuti permainan 
sangat tinggi, seluruh siswa dalam kelompok 3 
memenuhi kriteria keberhasilan dalam 
melakukan aktivitas kerja sama (afektif). Dapat 
dikatakan semua anggota kelompok dapat 
bekerja sama dengan teman pasangan maupun 
teman kelompok. Hal ini dikarenakan setiap 
pasangan menyadari bahwa kerja sama 
pasangan dilakukan untuk memenangkan 
pertandingan dan kerja sama kelompok 
dilakukan karena ingin  memahami materi.  

Aktivitas yang tidak dilakukan siswa F1 
hanya menjawab pertanyaan dari pasangan 
lain. Siswa ini merasa pasangannya lebih 
pandai dari dirinya, sehingga ketika pasangan 
lain bertanya siswa ini tidak berani menjawab 
karena takut salah. Padahal tujuan diskusi 
adalah melatih siswa lebih percaya diri dengan 
kemampuannya. Untuk siswa F2, semua 
aktivitas yang diharapkan diikuti, dapat 
disimpulkan siswa ini dapat bekerja sama 
dengan sangat baik. Dalam bekerja sama siswa 
F2 berhasil membantu pasangannya yang 
kurang pandai belajar memahami materi dan 
selalu memberi kesempatan temannya menjadi 
lebih aktif.  

Untuk siswa E1 hanya aktivitas 
mengemukakan pendapat kepada pasangan 
tentang soal yang didapatkan yang tidak 
dilakukan, siswa ini termasuk siswa dan terlihat 
aktif dalam diskusi, tetapi masih sedikit 
menunjukkan sifat  individualnya karena jika 
tidak ditanya teman ia diam saja. Untuk siswa 
E2, 2 aktivitas tidak dilakukan, siswa ini cukup 
aktif tetapi masih kurang berani dalam 
menjawab pertanyaan dari pasangan lain. 
Padahal diskusi seperti ini merupakan tempat 
untuk berlatih berinteraksi dan percaya diri 
terhadap kemampuan diri sendiri. 

Kerja sama belajar di kelompok 3 
berlangsung dengan baik karena juri  
memimpin jalannya diskusi dengan sangat baik,  
sebab dalam kesehariannya ia memang suka 
belajar bersama teman dan sering membantu 
teman yang kesulitan belajar. Anggota 
kelompok yang bukan teman sehari-hari pun 
tidak membuat siswa malu atau enggan 
berdiskusi. Dapat dikatakan bahwa dengan 
permainan memicu munculnya kerja sama dan 
keinginan untuk mendorong angota yang lain 
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memahami materi sehingga masing-masing 
pasangan ingin belajar dengan baik untuk 
memenangkan permainan. 

Untuk mengetahui efektivitas keaktifan 
kelompok dikategorikan  sebagai berikut: 
Tabel 3. Kategori keaktifan kelompok 

% Keaktifan  Efektivitas  Kel 1  Kel 2 Kel 3
60  Sangat rendah  ‐  ‐ ‐

61 – 70  Rendah   ‐  ‐ ‐
71 – 80  Cukup   ‐  √ ‐
81 – 90  Tinggi  √  ‐ ‐
91 – 100  Sangat tinggi  ‐  ‐ √

Dari tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada kelompok yang keaktifannya 
rendah atau sangat rendah. Terlihat bahwa 
ketiga kelompok memiliki efektivitas yang 
cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan 
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran kooperatif dengan media 
permainan yang digunakan dapat membuat 
siswa bekerja sama dengan teman dan membuat 
siswa lebih termotivasi untuk belajar. Hal ini 
dapat dilihat dari prosentase keaktifan kelas  
yaitu 82%, ini menandakan bahwa penerapan 
metode cooperative learning tipe Physics Clebo 
Tournament berhasil membuat siswa bekerja 
sama dalam belajar dengan temannya. 
 
Analisa Aktivitas Kerja Sama Yang Diikuti 
Siswa 

Berdasarkan tabel 2, rata-rata prosentase 
jumlah siswa yang mengikuti aktivitas kerja 
sama memenuhi kriteria keberhasilan, hal ini 
disebabkan siswa merasakan manfaat dari 
metode CL tipe physics clebo tournament yang 
menyenangkan. Manfaat yang dirasakan siswa 
diantaranya melatih bekerja sama dan 
bersosialiasi dengan teman. Ini ditunjukkan 7 
aktivitas diikuti lebih dari 70% siswa bahkan 
ada 2 aktivitas diskusi pasangan yang diikuti 
oleh semua siswa, yaitu bekerja sama mengatur 
strategi bermain dan bertanya kepada pasangan. 

Dari tabel 2 terlihat juga bahwa prosentase 
kegiatan diskusi kelompok lebih rendah 
dibandingkan  prosentase kegiatan diskusi 
pasangan. Hal ini dikarenakan jumlah siswa 
yang berdiskusi lebih banyak sehingga 
beberapa siswa tidak memberi kesempatan 
kepada yang lain untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan antar pasangan atau diskusi 
kelompok, karena merasa tidak diberi 
kesempatan maka beberapa siswa memilih 

diam. Alasan lain adalah jawaban atau 
pertanyaan yang akan disampaikan sudah 
disampaikan teman yang lain sehingga siswa 
memilih diam. Beberapa siswa juga merasa 
bahwa kerja sama pasangan lebih penting untuk 
memenangkan pertandingan, hal ini 
menyebabkan siswa kurang antusias saat 
berdiskusi dengan pasangan lain karena 
dianggap sebagai lawan mainnya.  Padahal jika 
siswa aktif dalam diskusi kelompok maka siswa 
dapat saling bertukar informasi tentang materi 
yang dipelajari. 

 
Analisa Hasil Belajar Siswa (Kognitif) 

Tabel 4. Distribusi Penilaian Tes Kognitif 
No Kode Siswa Nilai No Kode Siswa Nilai 
1 A1 88 9 E1 83 
2 A2 83 10 E2 93 
3 B1 95 11 F1 80 
4 B2 60 12 F2 98 
5 C1 93 13 G1 85 
6 C2 75 14 G2 90 
7 D1 70 15 G3 85 
8 D2 95 Nilai Rata-rata 85 

keterangan: batas ketuntasan 70 
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa penelitian 

ini 93% berhasil, karena dari 15 siswa yang 
melakukan tes akhir, 14 siswa diantaranya 
mendapat nilai ≥70. Sedangkan 1 siswa 
mendapatkan nilai kurang dari 70.  

Perolehan hasil belajar siswa tidak bisa lepas 
dari sikap kerja sama siswa selama 
pembelajaran dan permainan. Terlihat bahwa 
siswa B2 yang memiliki sikap kerja sama 
kurang belum mencapai batas ketuntasan. 
Sedangkan siswa yang memiliki sikap kerja 
sama paling tinggi memperoleh nilai paling 
tinggi di kelas. Dapat disimpulkan sikap kerja 
sama (afektif) yang baik membantu siswa 
dalam meningkatkan kemampuan kognitif. 

 
Analisa Tanggapan Siswa Terhadap Metode 
Pembelajaran Yang Diberikan 

13 siswa memberikan respon positif 
terhadap metode yang diberikan. Mereka 
mengatakan menyukai pembelajaran fisika 
secara berkelompok dengan media permainan. 
Alasannya karena seru, menantang, tidak 
membosankan, dan karena ingin menang 
menjadi lebih semangat bekerja sama 
mengerjakan soal untuk mengumpulkan banyak 
poin. 10 Siswa juga mengatakan lebih santai 
untuk bertanya kepada teman tentang materi 
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yang tidak mengerti karena sambil bermain. Hal 
ini menunjukkan bahwa adanya permainan 
memancing siswa saling bekerja sama belajar 
agar memenangkan pertandingan. Selain itu     
permainan membuat siswa saling berinteraksi 
dan bekerja sama secara alami. Hal ini 
ditunjukkan dari keinginan semua siswa yang 
ingin memenangkan permainan, sehingga 
secara otomatis siswa akan saling bekerja sama 
mengerjakan soal, kemudian membahas 
jawaban yang benar. 

2 siswa yang keduanya termasuk siswa 
pandai di kelas menjawab tidak terlalu 
menyukai belajar fisika dengan media 
permainan secara berkelompok. Alasannya 
belajar kelompok dengan permainan membuat 
kelas menjadi ramai sehingga tidak dapat 
berkonsentrasi. Hal ini perlu diperhatikan 
dengan memberikan aturan di awal permainan 
supaya siswa yang bersemangat bermain tidak 
bersorak-sorak yang menyebabkan kelas ramai. 
Alasan lain adalah siswa merasa kesulitan jika 
harus selalu menjelaskan kepada teman yang 
bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
ada siswa yang memiliki sikap individual, cara 
mengatasinya yaitu dengan lebih sering 
menggunakan metode CL seperti ini. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 
kooperatif tipe Physics Clebo Tournament 
dapat diterapkan dengan baik dan berhasil 
membuat siswa bekerja sama dalam belajar. 
Permainan menciptakan suasana kompetitif 
yang sehat dan menyenangkan sehingga dapat 
mengembangkan sikap kerja sama belajar dan 
keaktifan kelas sebesar 82%. Aktivitas kerja 
sama yang diikuti oleh semua siswa adalah 
mengatur strategi dalam bermain dan 
mengemukakan pendapat kepada pasangan 
tentang soal yang didapatkan. Aktivitas kerja 

sama yang jumlah siswa yang mengikuti paling 
sedikit adalah menjawab pertanyaan dari 
pasangan lain. Sebanyak 93% siswa berhasil 
memperoleh nilai tes akhir di atas 70. Siswa 
memberikan respon positif dengan metode yang 
digunakan, siswa mengatakan bahwa dengan 
permainan menjadi lebih termotivasi untuk 
menjadi pemenang dan memahami materi 
dengan cara bekerja sama dengan teman-
temannya. 
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Nama Penanya   :  Widodo  

Instansi   :  UAD  

Pertanyaan      :  

1. PTK biasanya tidak untuk meningkatkan hasil belajar koknitif, bagaimana penjelasannya 

presensi ? 

Jawaban     :   

1. PTK disini digunakan untuk mencapai target yang diinginkan melalui metode yang dibuat. 

Target yang diinginkan adalah aspek afektif, kognitif  dan tanggapan siswa terhadap 

metode yang diberikan. Jika target belum terpenuhi maka penelitian harus terus diulang 

sampai target terpenuhi.  

 




