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ABSTRAK 

Koloid merupakan materi kimia yang berisi konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran kooperatif melalui model pembelajaran CWPT menggunakan permainan 

Jeopardy dibutuhkan, agar siswa menjadi aktif dengan cara belajar menemukan informasi dari 

berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan menganalisis hasil belajar kognitif siswa pada materi 

koloid. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, dan tes tulis. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pre-eksperimen dengan subjek kelas XI MIPA. Data yang diperoleh: 

(a)keterlaksanaan aktivitas siswa pada model pembelajaran CWPT menggunakan permainan 

Jeopardy terlaksana dengan sangat baik, dengan penilaian observasi pembelajaran memperoleh 

persentase rata-rata 92.43%, (b)terdapat peningkatan pada hasil belajar kognitif siswa dilihat dari 

rata-rata perolehan N-Gain tiga kelompok prestasi yaitu bawah, sedang, dan atas berturut-turut 

0.57, 0.61, dan 0.74 dengan interpretasi peningkatan sedang, sedang, dan tinggi. Model 

pembelajaran CWPT menggunakan permainan Jeopardy menunjukkan siswa beraktivitas secara 

aktif dengan saling berbagi pengetahuan, mengajar teman sebayanya, sehingga terjadi 

peningkatan hasil belajar kognitif yang signifikan dan siswa secara aktif melaksanakan tugas 

dengan keterampilan berpikir sehingga pembelajaran lebih bermakna.  

Kata kunci: Model Pembelajaran CWPT, Permainan Jeopardy, Koloid, Hasil Belajar Kognitif 

ABSTRACT 

Colloid is chemical material containing concepts related with life everyday. Learning cooperative 

through learning model CWPT use game Jeopardy needed, to the students be active with way learn 

find information from various source and learn from other students. For that reason, the research 

objective is to describe the activities of students, and analyze the results of students' cognitive 

learning on colloids material. The instruments used are observation sheet, and written test. The 

method used in this study is the Pre-experiment with the subject of class XI Science SMA PGRI 03 

Bandung. Based on the results obtained: (a) implementation model CWPT use game Jeopardy 

done with very well, looks from assessment observation learning get the average percentage of 

92.43%, (b) there is an increase of results learn cognitive students to seen from the average N-Gain 

from three group achievement that is lower, medium, and group up, each 0.57, 0.61, and 0.74, 

successively with interpretation enhancement moderate, moderate, and high. CWPT learning 

models using game Jeoprady show students move on active with each other share knowledge, 

teaching friendpeers, so happen enchancement results learn cognitive significant and students on 

active doing tasks with skills think so learning more meaningful.  

Keywords: Learning Model CWPT, Games Jeopardy, Colloids, Results Learn Cognitive. 
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Pendahuluan 

Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang 

meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya 

(Nugroho, 2008:6). 

Koloid merupakan salah satu materi kimia yang diajarkan pada tingkat SMA kelas XI 

semester 2. Berdasarkan analisis konsep, materi koloid berisi konsep-konsep yang bersifat 

abstrak dengan contoh konkrit. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami siswa ketika 

mempelajari materi koloid yaitu dikarenakan mereka tidak dapat menghubungkan 

pengetahuan awal yang telah dimiliki mereka sebelumya, seperti menentukan perbedaan 

antara larutan dan koloid (Orgill dan Sutherland, 2007:138). Beberapa konsep abstrak dalam 

materi koloid menuntut siswa untuk secara aktif mengeksplorasi pengetahuan dengan cara 

membaca materi dan mengaitkannya dengan alam sekitar serta dapat saling bertukar pikiran 

dengan teman sekelasnya untuk dapat memahami suatu konsep (Setiawati, 2013:8). 

Agar pembelajaran kimia dapat mencapai keberhasilan dalam hasil belajarnya, maka 

perlu adanya upaya perbaikan terhadap model serta strategi pelaksanaan pembelajaran. 

Uno (2011:28) mengemukakan peran guru yang sangat strategis, terutama dalam kegiatan 

pembelajaran, yang perlu dilakukan adalah memilih model mana yang tepat untuk 

diterapkan di kelas sesuai dengan mata pelajaran, kondisi kelas, dan karakteristik siswa.  

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah Class-Wide Peer Tutoring (CWPT). 

CWPT atau disebut juga pengajaran berpasangan seluruh kelas merupakan salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan dua orang siswa untuk saling menyampaikan materi. Model 

pembelajaran ini mengharuskan siswa berperan sebagai tutor dan tutee secara bergantian 

selama sesi tutoring, sehingga tutor maupun tutee menunjukkan peningkatan kemampuan 

penguasaan materi (Hidayah, dkk., 2012:101). CWPT merupakan strategi pembelajaran 

yang dikembangkan untuk membantu guru dalam pembelajaran dimana siswa diberikan 

kesempatan yang luas untuk terlibat dan menjadi aktif selama proses pembelajaran (Martel, 

2009: 10). Seperti telah dijelaskan oleh yang lainnya, bahwa dalam CWPT ini seluruh siswa 

di dalam kelas akan dibentuk berpasangan menjadi guru dan siswa yang masing-masing 

akan mendapatkan tugas untuk menjalankan peran mereka.  

Siswa sekolah menengah sedang berada pada tahapan seorang manusia yang mulai 

mengenali emosi, mengenal konsep secara abstrak, berpikir kritis dan analitis (Siskawati, 

2016:6). Pada tahap ini pula seorang siswa memiliki kecenderungan untuk bermain yang 

cukup kuat secara kebutuhan untuk berada dalam kelompok. Oleh karena itu guru dapat 

menyisipkan permainan secara kelompok di dalam kelas. Untuk melengkapi model 

pembelajaran aktif CWPT, penulis menyertakan sebuah permainan di dalam proses 

pembelajaran, yaitu permainan Jeopardy.  

Permainan Jeopardy merupakan strategi yang dirancang seperti sebuah 

pertunjukkan terkenal di televisi, dimana jawabannya diberikan terlebih dahulu untuk setiap 

kategori, dan tantangannya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat untuk jawaban yang 

ada pada setiap kategori. Format seperti ini dianggap mudah digunakan untuk meninjau 

ulang materi pembelajaran yang sebelumnya telah dibahas (Silberman, 2013:201).  
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Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pre-eksperimen. 

Penelitian pre-eksperimen hasilnya merupakan variabel dependen bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel independen, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel 

kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2010:109).  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest posttest 

design. Dalam desain ini, sebelum perlakuan diberikan terlebih dahulu sampel diberi pretest 

(tes awal) dan di akhir pembelajaran sampel diberi posttest (tes akhir). Desain ini digunakan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin mengetahui hasil belajar kognitif siswa 

setelah diterapkan model pembelajaran CWPT menggunakan permainan Jeopardy pada 

materi koloid.  

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi studi 

pendahuluan, studi literatur, telaah kurikulum, penentuan sampel, pembuatan rencana 

pembelajaran, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, pembuatan 

instrument, dan membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap 

pelaksanaan yang meliputi, melakukan uji coba instrument, melakukan analisis terhadap uji 

coba instrument, melakukan pretest, melaksanakan aktivitas guru dan siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran oleh observer, mengobservasi aktivitas siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran oleh observer, dan melaksanakan posttest. Kemudian 

adalah tahap akhir yang meliputi, pengolahan data hasil penelitian, analisis membahas data 

hasil penelitian, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

dan analisis data, dan yang terakhir memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, dan tes 

tulis berupa pretest dan posttest. 

Hasil dan Diskusi 

Berdasarkan data observasi keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa pada setiap 

pertemuan, baik aktivitas guru dan siswa mengalami kenaikan. Dalam tahap pembelajaran 

model CWPT, persentase tertinggi ada pada tahapan grouping, yaitu ketika guru 

mengelompokkan siswa sebelum dilaksanakan kegiatan inti pembelajaran yaitu explanation 

dan substitution.  

Adapun interpretasi keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa setiap tahap secara 

keseluruhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1. Grafik Persentase Rata-rata Aktivitas Setiap Tahapan Model Pembelajaran CWPT 

Menggunakan Permainan Jeopardy 



Penerapan Model Pembelajaran Class-Wide Peer Tutoring Menggunakan Permainan Jeopardy  
(Rahmi Kurnia Fitriadi, Cucu Zenab Subarkah, Sari) 

 

42 

 

Dengan Keterangan: 

1. Kegiatan pendahuluan 

2. Grouping 

3. Explanation 

4. Substitution 

5. Achievement 

6. Evaluation (permainan Jeopardy) 

7. Kegiatan penutup 

Gambar 1 menunjukkan aktivitas pada tahapan inti yaitu explanation dan 

substitution diperoleh persentase aktivitas dengan interpretasi sangat baik. Pada tahap ini, 

ketika siswa melakukan kegiatan memberikan penjelasan kepada teman sebayanya, terlihat 

keaktifan siswa berkomunikasi, dan belajar menyampaikan suatu informasi dengan baik dan 

jelas. Dengan pembelajaran seperti ini, siswa tidak terlalu menggantungkan pembelajaran 

pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, 

menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain (Sanjaya, 

2008:249). 

Model pembelajaran CWPT merupakan model pembelajaran yang dirancang agar 

siswa aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

suatu konsep karena siswa tersebut dapat secara langsung mencari dan berbagi informasi 

suatu konsep dalam suatu pasangan tutor dan tutee tanpa harus menunggu penyampaian 

dari guru. 

Pembelajaran berkelompok seperti ini membuat siswa lebih aktif mencari materi dan 

mengaitkannya dari berbagai sumber seperti buku pegangan siswa, modul, dan internet. 

Sama halnya seperti yang telah diungkapkan oleh Siregar & Nara (2010:114) bahwa 

pengelompokkan siswa dalam proses belajar merupakan salah satu strategi yang dianjurkan 

sebagai cara siswa untuk saling berbagi pendapat, berargumentasi dan mengembangkan 

berbagai alternatif pandangan dalam upaya konstruksi pengetahuan.  

Greenwood (1997:32) menyatakan bahwa CWPT dapat meningkatkan respon 

akademik siswa dan hasil belajar yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya 

peningkatan pada penugasan presentasi (menjelaskan materi), kebutuhan terhadap tutor 

(untuk memahami materi yang salah satu caranya adalah dengan bertanya), jawaban dan 

tanggapan dengan segera sebagai bentuk koreksi jika terjadi kesalahan pemahaman. 

Respon akademik siswa yang meningkat akan menimbulkan iklim kelas yang kondusif.  

Peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran CWPT 

menggunakan permainan Jeopardy yang diperoleh dari rata-rata hasil pretest, posttest, dan 

N-Gain secara keseluruhan tertera pada Tabel 1 berikut,  

Tabel 1. Nilai rata-rata pretest, posttest, dan N-Gain tes hasil belajar 

No Keterangan Pretest Posttest N-Gain 

1 Rata-rata Kelas 22.12 70.87 0.62 

2 Interpretasi Kurang Baik Baik Sedang 
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Berdasarkan hasil pretest dan posttest siswa yang telah dilaksanakan, dapat 

ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa antara sebelum dan 

sesudah dilaksanakan pembelajaran dengan penerapan model CWPT menggunakan 

permainan Jeopardy pada materi Koloid.  

Perbedaan hasil belajar kognitif siswa sebelum dan sesudah tersebut karena 

didukung oleh penggunaan model CWPT yang mempunyai kelebihan dalam hal berfikir 

individu, yaitu keberhasilan seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri (Riyanto, 2009:21). 

Selain itu, siswa merasa butuh akan pengetahuan, karena ketika siswa tersebut memahami 

materi dengan seutuhnya, maka siswa itu akan mampu menjawab soal pada tahap evaluasi 

melalui permainan Jeopardy sehingga dapat mengumpulkan skor untuk kelompok mereka. 

Siswa harus bekerja sama dengan kelompoknya untuk sukses bersama di akhir 

pembelajaran. Sesuai dengan pernyataan Sanjaya (2008:242) bahwa setiap kelompok akan 

memperoleh penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang 

dipersyaratkan. 

Adapun rincian banyaknya siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar 

berdasarkan kelompok prestasi disajikan pada Gambar 2 berikut:  

 

Gambar 2. Rata-rata Perolehan N-Gain setiap Kelompok Prestasi 

Gambar 2 menunjukkan bahwa kelompok prestasi yang mengalami peningkatan 

hasil belajar paling tinggi adalah kelompok prestasi atas, dan yang paling rendah adalah 

kelompok prestasi bawah. 

Berdasarkan analisis data dari hasil tes tulis menunjukkan peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa pada masing-masing kelompok prestasi. Peningkatan tersebut didapatkan dari 

pembelajaran kelompok dengan teman sebaya seperti CWPT dan tahap evaluasi 

menggunakan permainan Jeopardy. Pada permainan Jeopardy pembentukan siswa menjadi 

4-6 siswa per kelompok dibentuk dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Sehingga 

siswa bisa saling bertukar pikiran dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi bisa 

membimbing temannya yang memiliki kemampuan rendah ataupun sedang.  

Sesuai dengan yang diungkapkan Sanjaya (2008:249) menyatakan bahwa melalui 

pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan pembelajaran pada guru, akan 

tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi 

dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan model CWPT menggunakan permainan 

Jeopardy dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.  
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian penerapan model Class-Wide Peer Tutoring 

(CWPT) menggunakan permainan Jeopardy pada materi koloid di SMA PGRI 03 Bandung 

maka dapat ditarik kesimpulan (1)Pembelajaran materi koloid dengan diterapkan model 

CWPT menggunakan permainan Jeopardy terlaksana dengan sangat baik, aktivitas saat 

pembelajaran secara keseluruhan, memperoleh persentase rata-rata 92.43%; (2) Terdapat 

peningkatan pada hasil belajar kognitif siswa setelah diterapkan model CWPT menggunakan 

permainan Jeopardy dilihat dari rata-rata perolehan N-Gain dari tiga kelompok prestasi yaitu 

bawah, sedang, dan atas berturut-turut 0.57 dengan interpretasi peningkatan sedang, 0.61 

dengan interpretasi peningkatan sedang pula, dan 0.74 dengan interpretasi peningkatan 

tinggi.  
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