
Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087‐0922 

 

86 

 

PENINGKATAN PERAN AKTIF SISWA DENGAN 
MODEL PEMBELAJARAN COGENERATIVE DIALOGUE  

DI SMK NEGERI 1 BAWANG TAHUN 2012/2013 
 

Oleh:  
Wahyu Novitasari 1), Widodo2) 

1)wahyunovitasari@yahoo.com 
2)wied_uad@yahoo.co.id 

 
Abstrak 

 

 Pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan 
mengaplikasikan ilmunya terus diupayakan oleh guru dan semua pihak terkait. Guru dan semua pihak 
terkait menyadari bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, pembelajaran masih 
sebatas guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan penjelasan guru. Salah satu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran adalah model  Cogeneratif 
Dialogue (Cogen). Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam 
pembelajaran fisika menggunakan model Cogeneratif Dialogue di SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, 
Jawa tengah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).  Sebagai subjek penelitian adalah 32  
siswa SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2012/2013. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan model   tes. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah lembar observasi untuk mengukur peran aktif siswa, tes untuk mengukur 
prestasi siswa, dan lembar kerja siswa ( LKS ) untuk mengukur kemampuan siswa dalam kelompok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran cogenerative dialogue dapat 
meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran fisika. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan 
peran aktif siswa dalam pembelajaran fisika yang mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap 
siklus. Pada siklus 1 peran aktif siswa sebesar 55,2 % , pada siklus 3 peran aktif siswa sebesar 63,54 %, 
dan pada siklus 3 peran aktif  siswa mencapai 79,16 %. Dengan tercapainya persentase peran aktif siswa 
pada siklus 3 sebesar 79,16%, maka hasil ini telah melampui indikator peningkatan peran aktif sebesar 
65%. 
 
Kata kunci: pembelajaran fisika, cogenerative dialogue, peran aktif siswa. 
 

PENDAHULUAN 

Menurut Undang  Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pendidikan adalah usaha dalam 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
dapat mengembangkan potensi dirinya agar 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya dan oleh masyarakat 
bangsa dan negara [1]. 

Dalam pendidikan, khususnya 
pendidikan formal terjadi proses  belajar 
mengajar. Pada dasarnya proses belajar 
mengajar dalam pendidikan, khususnya 
pendidikan formal yang berlangsung di 

sekolah adalah terjadinya interaksi aktif antara 
siswa dan guru. Guru bukan hanya menjadi 
pusat kegiatan belajar mengajar, namun 
keterlibatan siswa secara aktif menjadi hal 
yang penting. 

Menurut Sanjaya [1] salah satu 
masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan 
kita saat ini adalah rendahnya kualitas proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 
anak kurang didorong untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di 
kelas diarahkan kepada kemampuan anak 
untuk menghafal informasi. Anak dipaksa 
untuk mengingat dan menimbun berbagai 
informasi tanpa dituntut untuk memahami 
informasi yang diingatnya. Siswa sebetulnya 
merupakan komponen input dalam proses 
pendidikan. Berhasil atau tidak proses 
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pendidikan banyak bergantung pada keadaan, 
kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa 
itu sendiri  [2]. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
(SMKN1) Bawang adalah sekolah yang 
memiliki fasilitas belajar yang cukup baik dan  
sarana dan prasarana yang cukup lengkap. 
Berdasarkan observasi Kelas XII Teknologi 
Komputer Jaringan 1 (TKJ1) dan hasil 
wawancara dengan guru bidang studi fisika, 
ditemukan bahwa pada saat pembelajaran 
fisika siswa cenderung pasif dan hanya sedikit 
siswa yang terlibat aktif dalam mengikuti 
pelajaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh 
siswa dalam pembelajaran fisika hanya 
terbatas dari apa yang ada di paparan guru. 
Tipe belajar yang mereka lakukan hanya 
mengandalkan kemampuan melihat dan 
mendengar, dan sedikit sekali melakukan 
aktivitas bertanya dan menyampaikan 
pendapat. Selain itu terdapat beberapa 
kendala, yakni ada beberapa siswa yang 
menunjukan ketidaksiapan dalam mengikuti 
pelajaran, dan beberapa siswa tidak fokus 
pada saat pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut, telah 
dilakukan penelitian tentang penerapan model 
pembelajaran Cogenerative Dialogue untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran fisika.  

Menurut [3], cogenerative dialogue 
merupakan metode dalam tiga arti. Pertama, 
merupakan situasi konkret untuk 
menghasilkan teori dari sebagian penelitian. 
Kedua, merupakan alternatif untuk 
mewawancarai guru tentang pengalaman 
mereka untuk menghasilkan data pertama 
dalam mengajar kemudian dengan dikusi 
bersama dapat berkembang pengalaman 
tentang apa yang terjadi dalam proses 
pembelajaran. Ketiga, sebagai sarana bagi 
seluruh komponen pembelajaran untuk 
menghadapi berbagai masalah pembelajaran 
dan merancang perubahan ke arah yang lebih 
baik. 

Penentuan model pembelajaran fisika 
merupakan kunci awal sebagai usaha pendidik 
untuk meningkatkan kemampuan fisika 
peserta didik. Model pembelajaran yang 
bervariasi dan menyediakan banyak pilihan 
belajar memungkinkan berkembangnya 
potensi peserta didik. Dal pm model ini 
peserta didik diberi kesempatan untuk 

berkembang sesuai dengan kapasitas, gaya 
belajar, maupun pengalaman belajarnya. 
Keberhasilan pembelajaran fisika sangat 
ditentukan oleh model pembelajaran yang 
tepat. Model pembelajaran cogenerative 
dialogue adalah salah satu model 
pembelajaran yang relatif aman dimana siswa 
belajar untuk berinteraksi dengan guru 
maupun siswa lain. Model ini adalah model 
yang bersifat emansipasi. Posisi dan peran 
guru tidak lagi kaku atau bersifat 
konvensional, tapi guru memposisikan diri 
sama dengan siswa sehingga tercapai 
keberhasilan dalam proses pembelajaran sains 
secara potensial. 

Elmesky menyatakan bahwa manusia 
belajar berdasarkan atas gabungan antara 
gagasan yang telah dibangun sebelumnya 
dengan pengalaman baru. Melalui 
collaborative learning siswa membangun 
gagasan yang bermakna melalui interaksi 
bersama, baik secara kelompok maupun 
perorangan. Setiap manusia dapat terketuk 
atau terbuka dalam pengetahuan yang ia 
peroleh sebelumnya dan membawa 
pengetahuan tersebut saat bekerja dalam 
mengerjakan tugas bersama yang harus 
dilakukan di kelas atau di dalam interaksi 
kelompok cogen [4].Menurut Tobin [5] 
langkah-langkah dalam pelaksanaan Cogen 
adalah sebagai berikut. (1) Menciptakan 
Peran aktif Siswa. Peneliti bersama partisipan 
Cogen merencanakan kegiatan belajar  dengan 
menetapkan tujuan pembelajaran, membuat 
program belajar sesuai dengan kemampuan 
siswa, membicarakan pelaksanaan 
pembelajaran, menentukan waktu, kondisi 
belajar, dan membimbing siswa untuk menilai 
hasil belajar. (2) Pengorganisasian Kegiatan 
Belajar.Pada tahap ini guru  mengatur dan 
memonitoring kegiatan belajar dari awal 
hingga akhir pelajaran, yaitu merencanakan 
variasi kegiatan belajar agar tidak terjadi 
kebosanan dengan memperhatikan kemajuan 
media dan sumber belajar. Guru juga 
membagi perhatian kepada sejumlah siswa 
sesuai dengan tugas, kemampuan,  dan 
kebutuhan belajar siswa. Guru mengevaluasi 
hasil kegiatan pembelajaran yang telah 
berlangsung. (3) Pelaksanaan bimbingan 
belajar. Cogen konten yang dilaksanakan di 
dalam kelas berupa bimbingan belajar yang 
kebanyakan dilakukan secara verbal. Bantuan 
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yang penting ialah membantu siswa untuk 
menemukan aturan atau memecahkan  
masalah, terutama pada pemahaman materi 
pelajaran, dan biasanya bantuan berupa 
pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan yang 
harus diberikan dan berapa banyak bantuan 
yang harus diberikan tergantung pada kondisi 
siswa dan waktu. Namun, pertanyaan guru 
mengarahkan pikiran murid dan meniadakan 
hipotesis yang terlampau menyimpang. 
Melalui bimbingan guru dapat mempercepat 
proses belajar. (4)Penciptaan hubungan 
terbuka dengan siswa. Hubungan terbuka 
dengan siswa yang bertujuan untuk 
menimbulkan perasaan bebas dalam belajar. 
Guru membuat hubungan akrab dan peka 
terhadap kebutuhan siswa. Guru 
mendengarkan  segala keluhan siswa dan 
memberikan respon positif, dan membina 
hubungan saling mempercayai antara guru 
dengan siswa. Perilaku guru dalam hubungan 
terbuka tersebut mengacu pada kemandirian 
siswa yang bertanggung jawab. Perlu dijaga 
hubungan terbuka ini jangan sampai 
terjerumus pada kemanjaan siswa. (5) 
Fasilitator belajar. Pada tahap ini guru 
bertugas sebagai fasitator untuk membimbing 
siswa dalam belajar, menyediakan media dan 
sumber belajar. Guru memberi penguatan 
belajar, menjadi teman mengevaluasi 
pelaksanaan cara dan hasil belajar serta 
memberi kesempatan pada siswa untuk 
memperbaikinya 

Tobin [5] mengemukakan selama 
pertemuan Cogen, siswa tidak hanya berbicara 
tentang kegiatan kelas, tetapi juga berbicara 
tentang masalah lain seperti hubungan dengan 
sesama dan  guru, struktur sekolah yang 
mereka rasakan dan membuat mereka tidak 
berhasil. Diskusi-diskusi tersebut dilakukan 
dalam kelompok kecil dengan dialog kelas 
yang terstruktur sehingga semua peserta bebas 
untuk berbicara secara terbuka dengan tujuan 
siswa memiliki tanggung jawab kolektif untuk 
kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. 
Diskusi ini membantu meminimalkan 
perbedaan antara siswa dan guru, serta 
membantu menemukan solusi tentang apa 
yang akan terjadi dalam pelajaran berikutnya. 
Topik yang  dibahas juga memungkinkan  
untuk melihat bagaimana siswa ditempatkan 
dalam aktivitas belajar sains dan kegiatan lain 

untuk memperkaya pemahaman mereka 
tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 

Cogenerative Dialogue menawarkan 
bantuan bagaimana cara menyelesaikan 
masalah pembelajaran sains, serta 
memberikan banyak penawaran, sehingga 
guru dapat menghilangkan batas-batasyang 
membuat jarak antara guru dengan siswa 
jugasiswa dengan siswa yang memiliki latar 
belakang ras, agama, etnik, dan pendapat. 
Oleh karodena itu model  ini dapat dikatakan 
sebagai model yang bersifat emansipasi. 
Posisi dan peran guru tidak lagi kaku atau 
bersifat konvensional, tapi guru 
memposisikan dirinya sama dengan siswa 
untuk mencapai keberhasilan proses 
pembelajaran sains secara maksimal. 

Menurut Roth [6] tujuan model 
Cogenerative Dialogue yang utama dalah 
untuk: (1) Meningkatkan peran aktif siswa 
baik dalam perencanaan kegiatan 
pembelajaran maupun proses pembelajaran di 
kelas, (2) mengembangkan tanggung jawab 
siswa  terhadap belajarnya sendiri melalui 
dialog atau diskusi, (3) meningkatkan kualitas 
lingkungan belajar untuk menciptakan 
struktur dimana siswa memiliki kesempatan 
untuk memilih apa yang akan dilakukan 
sesuai dengan topik bahasan yang menjadi 
topik dalam diskusi, (4) memberi kesempatan 
pada siswa untuk mengidentifikasi kegiatan 
yang tidak diingikan dalam kelas, dan 
memungkinkan untuk mendiskusikan 
tindakan yang akan dilakukan dalam 
palaksanaan pembelajaran berikutnya. 
 
BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas atau lebih dikenal sebagai 
PTK. Menurut Arikunto [7] PTK dapat 
menjembatani kesenjangan antara teori 
dengan praktek  pendidikan. Hal ini terjadi 
karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri, 
di kelas sendiri, dan melibatkan siswanya 
sendiri melalui tindakan yang direncanakan, 
dilaksanakan, dan dievaluasi. Dengan 
demikian, diperoleh umpan balik yang 
sistematis mengenai apa yang selama ini 
dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar.  

Menururt Departemen Pendidikan 
Nasional [8]menyatakan bahwa penelitian 
tindakan kelas merupakan penelitian yang 
sangat tepat untuk meningkatkan kualitas 
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pembelajaran yang selanjutnya dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan secara luas. 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus 
dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yang saling berkaitan. Siklus berhenti setelah 
tercapai indikator keberhasilan siswa, yakni 
keaktifan siswa mencapai 65%. Menurut 
model yang di kemukakan ole Kemmis dan 
Mc Taggart ada empat tahapan dalam 
penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan  pengamatan, dan refleksi. 
Keempat tahapan tersebut dipandang sebagai 
siklus. Oleh karena itu, pada konteks ini siklus 
diartikan sebagai putaran kegiatan yang terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi [9]. 

Penelitian ini  dilakukan di SMPN1 
Bawang Banjarnegara semester ganjil tahun 
ajaran 2012/2013.  

Penelitian tindakan kelas merupakan 
penelitian yang  menuntut kehadiran peneliti 
di lapangan karena pengumpulan data dalam 
kondisi sesungguhnya dan pengamatan 
kontinu terhadap objek penelitian harus selalu 
dilakukan. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XII TKJ 1 SMK Negeri 1 Bawang 
Banjarnegara yang berjumlah 32 orang 
siswa.Objek penelitian ini  adalah model 
pembelajaran cogenerative dialogue yang 
digunakan untuk meningkatkan peran aktif 
siswa dalam pembelajaran fisika pokok 
bahasan listrik arus searah. 

Model penelitian yang digunakan 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 
Action Research). Berikut ini adalah uraian 
tentang tahapan penelitian. 
Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini konsep Cogen 
diinformasikan kepada guru maupun siswa 
yang terlibat dalam dalam penelitian ini. Pada 
tahap ini dilakukan pembentukan kelompok 
siswa berdasarkan latar belakang, minat,  nilai 
fisika siswa, dan latar belakang siswa.  
membuat jadwal pelaksanaan Cogen. 
Tahap pelaksanaan 
Siswa diberikan informasi mengenai maksud 
dan tujuan diadakanya Cogen serta bagaimana 
pelaksanaannya. Pada tahap ini guru dan 
siswa mendiskusikan  topik yang relevan. 
Tahap pengamatan 
Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode observasi dan 

wawancara dengan instrumen berupa lembar 
observasi dan panduan wawancara. 
Tahap Analisis dan Refleksi 

Analisis dilakukan setelah seluruh 
rangkaian siklus I selesai dilaksanakan, dan 
refleksi dilakukan untuk perbaikan pada tahap 
perncanaan siklus II dan seterusnya. Refleksi 
dilakukan untuk mempertimbangkan dan 
memutuskan pemberian tindakan yang tepat 
pada tahap berikaitnya dalam mengatasi 
permasalahan yang muncul. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil pengamatan pada siklus I, II, III, 
pembelajaran dengan model cogenerative 
dialogue pada materi listrik arus searah 
menunjukan adanya peningkatan keaktifan 
siswa. 
 

Ranah 
Pengamatan 

Siklus 
 I 

Siklus 
 II 

Siklus 
III 

Afektif 55. 20 % 63.54 % 79.16 % 
Psikomotor 36.66 %  50.17% 74. 16 % 

 
Persentase keaktifan siswa yang 

diperoleh dari siklus I untuk ranah afektif 
55,20%  untuk ranah psikomotor 36,66%. Hal 
ini menunjukan bahwa dari siklus I ini hasil 
yang diperoleh kurang memuaskan, karena 
siswa masih enggan untuk bertanya dan 
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 
Siswa belum dapat memanfaatkan waktu 
untuk bertanya dalam kegiatan pembelajaran.  
Persentase keaktifan siswa pada siklus II 
menunjukan peningkatan dari siklus I. Hasil 
yang diperoleh pada siklus II untuk ranah 
afektif adalah 63.54% untuk ranah psikomotor 
50.17%. 

Pada siklus III dilaksanakan 
pembelajaran diskusi kelompok. Dalam setiap 
kelompok siswa prestasinya baik diminta 
untuk menjadi tutor dalam kelompoknya. 
Setiap siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. Persentase keaktifan siswa pada 
siklus III ini untuk ranah afektif adalah 79.16 
% dan untuk ranah psikomotor 74.16%. 
Persentasi keaktifan siswa ini telah 
melampaui 65%, maka tidak perlu dilakukan 
siklus berikutnya. 
Pembahasan 
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Hasil observasi menunjukkan bahwa 
siswa yang semula kurang aktif dalam 
mengikuti  pelajaran secara bertahap menjadi 
aktif. Hal ini dibuktikan dengan naiknay 
presentasi keaktifan siswa dalam setiap siklus. 
Hasil ini sesuai dengan tujuan penggunaan 
model pembelajaran cogenerative dialogue, 
yakni meningkatkan peran aktif siswa dalam 
pembelajaran [4]. 

Penggunaan model pembelajaran 
cogenerative dialogue bertujuan untuk 
meningkatkan peran aktif siswa dalam 
pembelajaran fisika, karena di dalam 
pembelajaran ini siswa tidak hanya 
mengeksplorasi kemampuan individunya, 
tetapi juga sikap berinteraksi sosial dengan 
sesama teman untuk menyelesaikan suatu 
hipotesis atau menganalisi data.  
 
Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
model pembelajaran cogenerative 
dialoguedapat meningkatkan keakfitan siswa 
dalam pembelajaran. Hasil yang diproleh pada 
siklus I persentase ranah afektif diperoleh 
55,20%, ranah psikomotor diperoleh 36.66%. 
Siklus II hasil persentase ranah afektif 
diperoleh 63,54% , ranah psikomotor 
diperoleh 50.05%. Pada siklus III hasil yang 
diperoleh untuk ranah afektif 79,16%, ranah 
psikomotor adalah 74.16%. 
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Nama Penanya   :   Miyati  
 
Pertanyaan      :  Apakah dalam ketiga siklus, materi yang diberikan kepada siswa sama? 

Jelaskan?  
 
Jawaban     :  1.  Materi setiap siklus silabus berbeda tapi menggunakan model yang 

sama yakni cogen. ; 2. Materi  
 
 
 
Nama Penanya   :   Siti Fatimah  
 
Pertanyaan      :  Refleksi siklus 1 dan 2  
 
Jawaban    :   Guru lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 




