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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan kesehatan Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional 

dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga terwujud bangsa dan 

negara yang maju, sejahtera lahir dan batin. Penyelenggaraan pembangunan nasional 

berwawasan kesehatan bertujuan untuk menghasilkan calon-calon tenaga kesehatan baru 

dan lebih profesional salah satunya adalah bidan yang profesional. Untuk mewujudkan 

profesionalisme sumber daya manusia calon-calon bidan perlu diadakannya pendidikan ahli 

madya kebidanan (Kep Men Kes no 369/Men Kes/Sk/11/2007,2007:1). Saat ini banyak 

institusi Pendidikan Kesehatan baik dalam bentuk Politeknik Kesehatan maupun Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan yang menyelenggarakan program Studi D III Kebidanan, salah satunya 

adalah STIKes Patria Husada Blitar. 

Dalam rangka mewujudkan visi misi program studi D3 kebidanan STIKes Patria Husada 

Blitar yaitu menghasilkan tenaga kesehatan (bidan) yang kompeten dan berdaya saing maka 

perlu diperhatikan beberapa hal antara lain input pendidikan yaitu mahasiswi atau peserta 

didik sebagai bahan baku, proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dan sumber-

sumber lain (Indah,2007:1). Menurut Muhibbin pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa 

sebagai hasil belajar pada masa lalu sering kali mempengaruhi proses belajar yang 
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dialaminya sekarang (Syah, Muhibbin, 2007:167). Input mahasiswa STIKes Patria Husada 

Blitar adalah siswa dari jenjang pendidikan di bawah diploma yaitu dengan latar belakang 

SMU atau sejajar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tinggi (STIKes 

Patria Husada, 2007:2). Berdasarkan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan Mei 2008 di STIKes Patria Husada Blitar Prodi D3 Kebidanan Reguler Tingkat I 

Semester I  bahwa peserta didiknya berjumlah 38 orang. Berdasarkan data sekunder yang 

diperoleh dari buku induk mahasiswa yang diperoleh tanggal 31 Mei 2008 bahwa dari 38 

mahasiswa tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu 2  orang 

dari MAN jurusan IPA, 2 orang dari MAN jurusan IPS dan 1 orang dari MAN jurusan Bahasa. 

22 orang dari SMU yang terdiri dari 10 orang dari jurusan IPS dan 12 orang dari jurusan IPA, 

11 orang dari SMK yang terdiri dari 3 orang dari SMK Penjualan, 2 orang dari SMK 

Perhotelan dan 4 orang dari SMK Akuntansi dan 2 orang dari SMK Pariwisata. Disamping 

input mahasiswa, kegiatan belajar atau proses belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok, ini berarti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik.  

Setiap mahasiswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik, dan hasil belajar atau prestasi belajar yang memuaskan agar 

mampu menjadi lulusan bidan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Prestasi belajar 

yang dicapai sesorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya 

baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Pengamatan dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

penting sekali artinya dalam rangka membantu murid untuk mencapai prestasi belajar yang 
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sebaik-baiknya (Ahmadi, dkk,2004:138). Kenyataannya banyak mahasiswa yang telah belajar 

dengan giat tetapi usahanya itu tidak memberikan hasil yang diharapkan dan sering kali 

mengalami kegagalan.  

Berdasarkan pengamatan proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan di STIKes 

patria Husada Blitar masih cenderung ke metode pembelajaran konvensional dengan model 

ceramah. Menurut Suryosubroto (2002: 165) metode ceramah ialah penerangan dan 

penuturan secara lisan oleh pendidik terhadap kelasnya. Sedangkan peranan peserta didik 

dalam metode ceramah yang penting adalah mendengarkan dengan teliti serta mencatat 

yang pokok-pokok yang dikemukakan oleh pendidik. Cara ini dianggap tradisional karena 

menafsirkan pengajaran sebagai upaya penyampaian buku teks sebanyak-banyaknya, 

sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengungkap kembali informasi itu pada waktu tes. 

Banyaknya peranan dosen pada metode ini menyebabkan materi cepat terselesaikan dalam 

waktu dekat tetapi membuat siswa kurang aktif dalam belajar.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk mencapai keberhasilan 

pembelajaran adalah dengan memperhatikan komponen-komponen pembelajaran, 

meliputi: meningkatkan kualitas dosen itu sendiri, memperhatikan mahasiswa, kurikulum, 

materi pelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang tepat serta alat 

evaluasi. Komponen-komponen pembelajaran tersebut tidak bisa dipisahkan karena 

memiliki keterkaitan yang penting, sehingga akan membentuk suatu sistem yang 

berkesinambungan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran 
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yang tepat dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, meningkatkan kemampuan 

berpikir dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri tanpa bergantung pada dosen. 

Pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran kooperatif, salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Cooperative learning merupakan 

strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap peserta didik 

anggota kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi 

pelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran (Isjoni, 2007:12). Pembelajaran kooperatif dapat diterapkan 

untuk memotivasi mahasiswa agar berani mengemukakan pendapatnya, menghargai 

pendapat teman, dan saling memberikan pendapat karena masing-masing mahasiswa akan 

mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh dosen. Pembelajaran kooperatif 

sangat baik untuk dilaksanakan saat ini karena mahasiswa dapat bekerjasama dan saling 

tolong-menolong mengatasi tugas yang dihadapinya, sehingga dapat menyenangkan siswa 

dalam belajar dan mampu memperdalam pemahaman materi yang mengakibatkan hasil 

belajar siswa meningkat. 

Salah satu pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran struktural model numbered 

head together. Pembelajaran struktural model ini melibatkan lebih banyak mahasiswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Model ini memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi waktu lebih banyak berpikir, menjawab dan 
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saling membantu antar anggota dalam satu kelompok sehingga mahasiswa saling 

mendukung dalam meningkatkan keterampilan berpikir terhadap materi pelajaran yang 

diberikan oleh dosen.  

Dalam pembelajaran kooperatif model numbered head together, mahasiswa 

diharapkan agar termotivasi dalam belajar salah satunya mata kuliah asuhan kebidanan III 

pada semester IV. Dalam mata kuliah asuhan kebidanan III lebih ditekankan pada 

bagaimana memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan dengan 

pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep, sikap dan ketrampilan dengan pokok 

bahasan : konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses 

adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan masa nifas, melaksanakan asuhan 

kebidanan pada masa nifas melaksanakan kunjungan rumah pada ibu nifas, deteksi dini 

komplikasi masa nifas dan pendokumentasiannya (GBPP Kurikulum D-III Kebidanan, 2002).  

Proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan III adalah di kelas, praktikum 

laboratorium dan di lapangan / klinik. Pembelajaran kooperatif melalui metode  problem 

solving menuntut mahasiswa untuk bekerja secara kelompok guna memecahkan suatu 

masalah yang diberikan secara sistematis berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan. 

Berdasarkan substansi permasalahan yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu 

untuk melakukan penelitian tindakan tentang Penerapan Pembelajaran Konstruktivisme 

Model Number Head Together melalui Metode Problem Solving Sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III di STIKes 

Patria Husada Blitar. 
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B. Pembatasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dalam proses pendidikan. 

Supaya peneliti berfokus pada masalah yang diteliti, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah yaitu : 

1. Penerapan pembelajaran kontruktivisme model numbered head together sebagai upaya 

meningkatkan hasil belajar Asuhan kebidanan III mahasiswa STIKes Patria Husada Blitar. 

2. Penggunaan metode problem solving pada pembelajaran konstruktivisme numbered 

head together sebagai penunjang keberhasilan model pembelajaran  

3. Hasil belajar mahasiswa merupakan tolok ukur keberhasilan penerapan pembelajaran 

konstruktivisme model numbered head together melalui metode problem solving. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dirancang peneliti 

yaitu bagaimanakah meningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan penerapan 

pembelajaran konstruktivisme model numbered head together melalui metode problem 

solving pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III prodi D III kebidanan STIKes Patria Husada 

Blitar? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai tujuan penelitian tindakan kelas yang berorientasi perbaikan proses belajar 

Asuhan Kebidanan III, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar Asuhan Kebidanan III dengan penerapan pembelajaran 

konstruktivisme model numbered head together melalui metode problem solving. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas guna 

menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan penerapan pembelajaran kontruktivisme model Number Head 

Together melalui metode problem solving sebagai upaya meeningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dan upaya perbaikan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menjadikan 

peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi pendidikan: dapat digunakan sebagai pertimbangan pengembangan 

strategi pembelajaran bagi mata kuliah yang lain.  

b. Bagi dosen: dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan profesinya 
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c. Bagi mahasiswa: dapat memiliki kebiasaan-kebiasaan positif seperti kerjasama 

dalam kelompok, keaktifan dalam pembelajaran, sosialisasi, mengemukakan 

pendapat kepada orang lain, dan lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran. 

d. Bagi peneliti: dapat mengetahui masalah pembelajaran di lapangan dan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 

         Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem pendidikan    nasional 

Indonesia dan didefinisikan sebagai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi setelah 

pendidikan menengah di jalur sekolah formal. Menurutnya, sub sistem pendidikan tinggi 

Indonesia jika digambarkan dalam bentuk bagan nampak sebagai berikut : 
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  Gambar 1 Subsistem Pendidikan Tinggi 

Menurut Pannen, 2005 bagan di atas menunjukkan bahwa masukan subsistem 

pendidikan tinggi di antaranya adalah mahasiswa, dosen, fasilitas dan sarana yang 

mendukung terlaksananya proses belajar mengajar. Calon mahasiswa perguruan tinggi 

adalah masyarakat Indonesia yang telah lulus ujian nasional dan menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah yang dibuktikan dengan STTB.  

Selain itu untuk dapat diterima di  Perguruan Tinggi Negeri calon mahasiswa tersebut 

harus memenuhi beberapa persyaratan termasuk lulus ujian seleksi penerimaaan 

mahasiswa baru yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dosen adalah tenaga pendidik pada 

perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Fasilitas dan sarana 

pendukung proses belajar mengajar dapat berupa kurikulum perkuliahan, ruang 

perkuliahan, laboratorium, media-media pendidikan dan lain sebagainya.  

Ketiga faktor tersebut saling tergantung dan mempengaruhi satu sama lain dalam 

menciptakan PBM yang berhasil. Bila dosen dan mahasiswa baik , misalnya, namun sarana 
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dan fasilitas pendukung tidak memadai maka PBM tidak akan berlangsung dengan baik. 

Demikian pula sebaliknya, meskipun fasilitas dan sarana sangat memadai namun jika 

kualitas mahasiswa dan dosen kurang baik maka mutu lulusan juga tidak akan memenuhi 

harapan yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa 

kualitas lulusan perguruan tinggi sangat tergantung kepada kualitas masukan perguruan 

tinggi tersebut, yang salah satunya adalah calon mahasiswa yang bermutu (Pannen, 2005:7). 

B. Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat penting 

dalam usaha untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Belajar merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat menimbulkan berbagai perubahan yang melanda segenap aspek kehidupan 

manusia. Dalam perkembangannya konsep belajar mengajar beralih ke konsep belajar 

mengajar efektif. Adapun prosedur dalam pelaksanaan belajar mengajar efektif 

menurut Hassoubah (2007:35) adalah. 

1. Melibatkan peran siswa secara aktif: penglihatan/visual, lisan, pendengaran, gerak, 

menulis. 

2. Menarik minat dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Membangkitkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Intrinsik: tumbuh dalam diri siswa. 

Ekstrinsik: kompetisi, hadiah, tes. 
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4. Prinsip individualitas. 

5. Peragaan dalam pengajaran: multi media. 

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi belajar, akan 

tetapi pada umumnya belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku atau 

perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Slameto (1995:2) mengemukakan bahwa “belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 

Sardiman (2005:49) mengemukakan bahwa belajar merupakan “perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya”.  Menurut Winkel 

(2005:56) mengemukakan bahwa belajar sebagai “suatu aktivitas mental atau psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap. 

Dimana perubahan tersebut bersifat secara relatif konstan dan berbekas”.  

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Slameto (1995:3) ciri-ciri perubahan 

tingkah laku dalam pengertian belajar adalah sebagai berikut. 

1. Perubahan terjadi secara sadar. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar Paul Suparno (dalam Sardiman 

2005:38) yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka 

lihat, dengar, rasakan dan alami. 

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

3. Belajar bukanlah kegiatan yang mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 

bukanlah hasil perkembangan akan tetapi perkembangan itu sendiri. 

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan 

lingkungannya. 

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui di subjek 

belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang 

sedang dipelajari. 

Jadi menurut teori konstruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif dimana di 

subjek belajar membangun sendiri pengetahuannya. Subjek belajar juga mencari 

sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. Berdasarkan beberapa pendapat para 

ahli diatas, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu individu 

dimana tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau yang belum 

diketahui yang mengakibatkan adanya perubahan pada tingkah laku individu tersebut. 
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Kegiatan belajar yang dilakukan oleh individu tentunya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pembelajaran. Menurut fauzan (dalam Hamalik, 2004:11) pembelajaran 

merupakan “suatu kondisi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-

prinsip pembelajaran diarahkan pada: 1) motivasi peserta didik; 2) memusatkan perhatian 

isi pembelajaran; 3) perhatian terhadap urutan pengalaman pembelajaran; 4) 

memperhatikan sifat dan jarak dari penghargaan dan hukuman”. 

Menurut Romiszowski (dalam Dimyati, 2002) berpendapat bahwa pembelajaran 

adalah “proses pengajaran yang berpusat pada tujuan atau goal directed teaching process 

yang dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya”. Pendapat lain menyebutkan 

pembelajaran adalah “tindakan yang dirancang untuk menghasilkan terjadinya proses 

belajar” (Saputra, 2003:5). 

Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan diatas, pembelajaran adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam upaya untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas belajar siswa. 

C. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Pendekatan kontekstual itu 

sendiri menekankan pentingnya lingkungan alamiah diciptakan dalam proses belajar agar 

kelas lebih hidup dan lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri apa yang sedang 
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dialaminya. Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain dengan kemampuan yang heterogen. 

Menurut Slavin (dalam Isjoni, 2007:15) mengemukakan “Cooperative Learning adalah 

suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar”. Anita Lie (dalam Isjoni, 2007:16) menyebut “Cooperative Learning 

dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas 

yang terstruktur”. Sedangkan Isjoni (2007:16) mengartikan “Cooperative Learning adalah 

suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat 

bekerjasama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Model 

pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan 

berbagai usia”. 

Menurut Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi,dkk, 2004:61) pembelajaran 

kooperatif adalah “pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan 

interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di 

dalam masyarakat nyata”. Djahiri K (dalam Isjoni, 2007:19) menyebutkan “Cooperative 

Learning sebagai pembelajaran kelompok kooperatif yang menuntut diterapkannya 

pendekatan belajar yang siswa sentries, humanistik, dan demokratis yang disesuaikan 
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dengan kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya”. Sedangkan menurut Eggen dan 

Kauchak (dalam Anwar Holil, 2007:2) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai 

“sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling membantu dalam 

mempelajari sesuatu. Oleh karena itu pembelajaran kooperatif dinamakan ‘belajar teman 

sebaya’”. 

Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi,dkk, 2004:61) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif terdapat unsur-unsur dasar, yaitu. 

1. Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar 

siswa merasa saling membutuhkan. Saling ketergantungan positif menuntut 

adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan 

motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Saling ketergantungan tersebut 

dapat dicapai melalui: a) saling ketergantungan pencapaian tujuan,     b) saling 

ketergantungan dalam menyelesaikan tugas, c) saling ketergantungan bahan atau 

sumber, d) saling ketergantungan peran, dan e) saling ketergantungan hadiah. 

2. Interaksi tatap muka. 

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap 

muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi 

juga dengan sesama siswa. Interaksi semacam itu memungkinkan para siswa 

dapat saling menjadi sumber  belajar sehingga sumber belajar lebih bervariasi. 
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Interaksi semacam itu sangat penting karena ada siswa yang mersa lebih mudah 

belajar dari sesamanya. 

3. Akuntabilitas individual. 

Pembelajaran kooperatif menampilakn wujudnya dalam belajar kelompok. 

Meskipun demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara individual 

tersebut selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua 

anggota kelompok mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan 

bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. 

Akuntabilitas individual adalah penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata 

penguasaan semua anggota kelompok secara individual  

4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. 

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap 

sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani 

mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan 

berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi 

(interpersonal relationship) tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja 

diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi tidak hanya 

memperoleh teguran dari guru tetapi juga dari sesama siswa. 

Isjoni (2007:20) mengemukakan beberapa ciri dari cooperative learning yaitu. 

1. Setiap anggota memiliki peran. 
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2. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa. 

3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya. 

4. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok. 

5. Guru hanya berinteraksi dalam kelompok saat diperlukan. 

Pada dasarnya cooperative learning dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

tiga tujuan pembelajaran penting yang  dirangkum Ibrahim (dalam Isjoni, 2007:27), yaitu. 

1. Hasil belajar akademik. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit. Model penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. Cooperative learning juga dapat memberi 

keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. 

Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, 

kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif 

memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk 

bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui 

struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

3. Pengembangan keterampilan sosial. 
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Mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. 

Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki siswa, sebab saat ini banyak 

anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa 

juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan 

kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk untuk melancarkan hubungan kerja 

dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan membangun tugas anggota 

kelompok selama kegiatan. 

Menurut Lungdren (dalam Isjoni, 2007:46) keterampilan-keterampilan selama 

kooperatif tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Keterampilan Kooperatif Tingkat Awal 

a) Menggunakan kesepakatan: menyamakan pendapat yang berguna untuk 

meningkatkan hubungan kerja dalam kelompok. 

b) Menghargai kontribusi: menghargai berarti memperhatikan atau mengenal 

apa yang dapat dikatakan atau dikerjakan anggota lain. Hal ini berarti harus 

selalu setuju dengan anggota lain, dapat saja kritik yang diberikan itu 

ditujukan terhadap ide dan tidak individu. 

c) Mengambil giliran dan berbagi tugas: bahwa setiap anggota kelompok 

bersedia menggantikan dan bersedia mengemban tugas/tanggung jawab 

tertentu dalam kelompok. 
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d) Berada dalam kelompok: setiap anggota tetap dalam kelompok kerja selama 

kegiatan berlangsung. 

e) Berada dalam tugas: meneruskan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, 

agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai waktu yang dibutuhkan. 

f) Mendorong partisipasi: mendorong semua anggota kelompok untuk 

memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

g) Mengundang orang lain: meminta orang lain untuk berbicara clan 

berpartisipasi terhadap tugas. 

h) Menyelesaikan tugas dalam waktunya. 

i) Menghormati perbedaan individu: menghormati terhadap budaya, suku, ras, 

atau pengalaman dari semua siswa. 

2. Keterampilan Tingkat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan dan simpati, 

mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, mendengarkan 

dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, mengorganisir, dan 

mengurangi ketegangan. 

3. Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, 

menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. 
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Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi, 2004:62-63) mengemukakan 

sejumlah perbedaan kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar tradisional 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Kelompok Belajar Kooperatif dengan Kelompok Belajar Tradisional 

Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Tradisional 

 Adanya saling ketergantungan positif, saling 
membantu,dan saling memberikan motivasi 
sehingga ada interaksi promotif. 

 Adanya akuntabilitas individual yang 
mengukur penguasaan materi pelajaran tiap 
anggota kelompok, dan kelompok diberi 
umpan balik tentang hasil belajar anggotanya 
sehingga dapat saling mengetahui siapa yang 
memerlukan bantuan dan siapa yang dapat 
memberikan bantuan. 

 Kelompok belajar heterogen, baik dalam 
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 
etnik, dan sebagainya. 

 Pimpinan kelompok dipilih secara demokratis 
atau bergilir untuk memberikan pengalaman 
memimpin bagi para anggota kelompok. 

 Keterampilan sosial yang diperlukan dalam 
kerja gotong royong seperti kepemimpinan, 
kemampuan berkomunikasi, mempercayai 
orang lain, dan mengelola konflik secara 
langsung diajarkan. 

 Pada saat pembelajaran berlangsung, guru 
terus melakukan pemantauan melalui 
observasi dan melakukan intervensi jika 
terjadi masalah dalam kerja sama antar 
anggota kelompok. 

 Guru memperhatikan secara langsung proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar. 

 Penekanan tidak hanya pada penyelesaian 
tugas tetapi juga hubungan interpersonal 
(hubungan antar pribadi yang saling 

 Guru sering membiarkan adanya siswa 
yang mendominasi kelompok atau 
menggantungkan diri pada kelompok. 

 Akuntabilitas individual sering diabaikan 
sehingga tugas-tugas sering diborong 
oleh salah seorang anggota kelompok, 
sedangkan anggota kelompok lainnya 
hanya ”anak-anak saja” diatas 
keberhasilan temannya yang dianggap 
“pemborong”. 

 

 Kelompok belajar biasanya homogen. 
 

 

 Pemimpin kelompok sering ditentukan 
oleh guru atau kelompok dibiarkan untuk 
memilih pemimpinnya dengan cara 
masing-masing. 

 Keterampilan sosial sering tidak secara 
langsung diajarkan. 

 

 

 

 

 Pemantauan melalui observasi dan 
intervensi sering tidak dilakukan oleh 
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menghargai). guru pada saat belajar kelompok sedang 
berlangsung. 

 

 Guru sering tidak memperhatikan proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar. 

 Penekanan sering hanya pada 
penyelesaian tugas. 

 

Berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh Johnson 

(dalam Nurhadi,dkk, 2004:63) yaitu sebagai berikut. 

1. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 

2. Mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati. 

3. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, 

perilaku sosial dan pandangan. 

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. 

5. Meningkatkan keterampilan metakognitif. 

6. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan egosentris. 

7. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

8. Menghilangkan siswa dari penderitaan akibat kesendirian atau keterasingan. 

9. Dapat menjadi acuan bagi perkembangan kepribadian yang sehat dan terintegrasi. 

10. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

11. Mencegah timbulnya gangguan kejiwaan. 

12. Mencegah terjadinya kenakalan di masa remaja. 

13. Menimbulkan perilaku rasional di masa remaja. 
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14. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling 

membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. 

15. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

16. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif. 

17. Meningkatkan perasaan penuh makna mengenai arah dan tujuan hidup. 

18. Meningkatkan keyakinan terhadap ide atau gagasan sendiri. 

19. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. 

20. Meningkatkan motivasi belajar intrinsik. 

21. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, 

jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas. 

22. Mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan. 

23. Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar. 

24. Meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. 

25. Meningkatkan kesehatan psikologis. 

26. Meningkatkan sikap tenggang rasa. 

27. Meningkatkan kemampuan berpikir divergen atau berpikir kreatif. 

28. Memungkinkan siswa mampu mengubah pandangan klise dan stereotip menjadi 

pandangan yang dinamis dan realistis. 

29. Meningkatkan rasa harga diri (self esteem) dan penerimaan diri (self acceptance). 
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30. Memberikan harapan yang lebih besar bagi terbentuknya manusia dewasa yang 

mampu menjalin hubungan positif dengan sesamanya, baik di tempat kerja maupun 

di masyarakat. 

31. Meningkatkan hubungan positif antara siswa dengan guru dan personel sekolah. 

32. Meningkatkan pandangan siswa terhadap guru yang bukan hanya sebagai 

penunjang keberhasilan akademik tetapi juga perkembangan kepribadian yang 

sehat dan terintegrasi. 

33. Meningkatkan pandangan siswa terhadap guru yang bukan hanya pengajar tetapi 

juga pendidik. 

Sedangkan Nurhadi, dkk (2004:68) mengemukakan berbagai peran guru dalam 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2. Menentukan jumlah anggota dalam kelompok belajar. 

3. Menentukan tempat duduk siswa. 

4. Merancang bahan untuk meningkatkan saling ketergantungan positif. 

5. Menentukan peran siswa untuk menunjang saling ketergantungan positif. 

6. Menjelaskan tugas akademik. 

7. Menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan dan keharusan bekerja sama. 

8. Menyusun akuntabilitas individual. 

9. Menyusun kerja sama antar kelompok. 

10. Menjelaskan kriteria keberhasilan. 

11. Menjelaskan perilaku siswa yang diharapkan. 
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12. Memantau perilaku siswa. 

13. Memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas. 

14. Melakukan intervensi untuk mengajarkan keterampilan bekerja. 

15. Menutup pelajaran. 

16. Menilai kualitas pekerjaan atau hasil belajar siswa. 

17. Menilai kualitas kerja sama antar anggota kelompok. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) adalah strategi pembelajaran dimana para siswa aktif bekerja 

bersama-sama dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

untuk memahami isi pelajaran. Dalam melakukan proses belajar-mengajar guru tidak lagi 

mendominasi sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya 

dan saling belajar mengajar sesama mereka. 

D. Pendekatan Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak dapat berada di 

luar pikiran, melainkan merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia. Menurut 

pandangan ahli konstruktivisme sebagai suatu pendekatan menekankan pentingnya 

keaktifan tiap peserta didik untuk membangun pengetahuan melalui saling keterkaitan 

antara belajar lama dengan belajar baru. Mereka menyatakan bahwa peserta didik belajar 

melalui keaktifan untuk membengun pengetahuan sendiri, membandingkan informasi baru 

dengan pemahaman yang telah dimiliki, dan menggunakan semua pengetahuan atau 

pengalaman untuk mencapai pemahaman baru (Louks. Horsley; Harlen; Petterson and Knap, 

Yager dalam Martin, 1997 dalam Susanto, 1992:22) 
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Menurut Budiningsih (2005:57) faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

mengkonstruksi pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada, 

domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses dan hasil 

konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi pembatas konstruksi 

pengetahuan yang akan dating. Pengalaman akan fenomena yang baru menjadi unsur 

penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan. Keterbatasan seseorang 

pada suatu hal juga akan membatasi pengetahuannya akan hal tersebut. Pengetahuan yang 

dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu jaringan struktur kognitif dalam dirinya. 

Menurut Sanjaya (2005:118) konstruktivisme adalah proses membangun atau 

menyusun pengetahuan baru dlam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. 

Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu berasal dari luar akan tetapi dikontruksi oleh 

dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengetahuan berbentuk oleh dua faktor 

penting, yaitu obyek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subyek untuk 

menginterprestasi obyek tersebut. Kedua faktor itu sama pentingnya. Dengan demikian 

pengetahuan itu tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang 

melihat dan mengkonstruksinya. Lebih jauh Piaget (dalam Sanjaya, 2005:118) menyatakan 

hakikat pengetahuan adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, akan tetapi 

selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subyek 

2. Subyek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk 

pengetahuan 
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3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi 

membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dalam 

pengalaman-pengalaman seseorang. 

Menurut pandangan ahli konstruktivisme, konsep pengetahuan ilmiah dibangun : 1) 

secara bertahap dari waktu ke waktu, 2) oleh peserta didik dalam suatu konteks social, 3) 

melalui serangkaian interaksi konten, 4) jika informasi baru berintegrasi dengan informasi 

lama, 5) sedemikian hingga hasilnnya merupakan suatu kesadaran tentang apa yang sedang 

dipelajari (Barba, 1995 dalam Sudanto, 1999:25) 

Dalam proses kontruktivisme itu, menurut Van Glasersfeld dalam Suparno (1997:25), 

diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut : 

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman 

2. Kemampuan membandingkan. Mengambil keputusan (justifikasi) mengenai 

persamaan dan perbedaan 

3. Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dengan yang lain. 

Secara ringkas gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat diringkas 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subyek 

2. Subyek membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur yang perlu untuk 

pengetahuan 
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3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi 

membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan 

pengalaman-pengalaman seseorang (Suparno, 1997:21). 

Konstruktivisme adalah bahwa siswa harus menjadikan informasi itu menjadi miliknya 

sendiri. (Brooks, 1990; Leinhardt, 1992; Brown, et al., 1989 dalam Nurhadi, 2005, 2005:46). 

Teori konstruktivisme mendorong agar siswa secara terus menerus memeriksa 

informasi-informasi baru yang berbeda dengan skemata lama dan memperbaiki skemata 

yang dimilkinya jika tidak sesuai lagi. Teori konstruktivisme menuntut peserta didik 

berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Karena penekanannya pada peserta 

didik yang aktif, maka strategi pembelajarannya berpusat pada peserta didik, peran 

pendidik adalah membantu peserta didik menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi diri 

mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan di kelas. 

Beberapa proposisi yang dapat dikemukakan sebagai implikasi dari teori 

konstruktivisme dalam praktek pembelajaran di sekolah-sekolah kita sekarang ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Belajar adalah proses pemaknaan baru 

2. Kebebasan merupakan unsure esensial dalam lingkungan belajar 

3. Strategi belajar yang digunakan menentukan proses dan hasil belajar 

4. Belajar pada hakikatnya memilki aspek sosial dan budaya 

5. Kerja kelompok dianggap sangat berbahaya. 
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Dalam pandangan kontruktivisme, kebebasan berinisiatif dipandang sebagai penentu 

keberhasilan karena kontrol belajar dipegang oleh siswa itu sendiri. Tujuan pembelajaran 

konstruktivisme yang kreatif dan produktif dalam konteks nyata. Pembelajaran 

konstruktivistik memiliki delapan komponen utama sebagai berikut : 

1. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningfull connections) 

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work) 

3. Belajar yang diatur sendiri (self-regulated learning) 

4. Bekerja sama (collaborating) 

5. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking) 

6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual) 

7. Mencapai standart yang tinggi (reaching high standards) 

8. Menggunakan penilaian otentik (using authentic assessment) 

Para ahli konstruktivisme mengajukan suatu model siklus belajar mengajar sebagai 

berikut : 

1. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan aktifitas guru yang melibatkan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar dan melakukan eksplorasi dengan seluruh pengetahuan dan 

meyodorkan pertanyaan-pertanyaan. 

2. Eksplanasi 
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Eksplanasi merupakan aktifitas guru yang berinteraksi dengan siswa untuk menggali 

ide-ide yang muncul dan eksplorasi untuk membangun konsep-konsep dan 

pengertian yang dapat dipahami. 

3. Ekspansi  

Ekspansi merupakan aktivitas guru yang membantu peserta didik untuk 

mengembnagkan ide-ide lebih lanjut melalui aktifitas fisik dan mental tambahan, 

membantu peserta didik untuk membahas ide-ide dan mengembangkan 

ketrampilan proses ilmiah, dan mendorong terjadinya komunikasi melalui kerjasama 

antar kelompok dan pengalaman yang lebih dalam dan teknologi. 

4. Evaluasi 

Evaluasi merupakan aktifitas guru yang melakukan evaluasi konsepsi dengan 

menguji perubahan-perubahan pada pemikiran siswa dan penguasaan ketrampilan 

proses ilmiah menggunakan hands-on assessment, pictoral problem solving dan 

reflective questioning, serta mendorong siswa untuk tertarik pad aide dan pikiran 

temannya (Martin, 1997 dalam Susanto, 1999) 

Menurut Budiningsih (2005:58) proses belajar konstruktivisme secara konseptual 

adalah proses belajar jika dipandang dan pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan 

informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam siri siswa, melainkan sebagai 

pemberian makna oleh peserta didik sebagai pengalamannya melalui proses asimilasi dan 

akomodasi yang bermuara kepada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih 

dipandang dan fakta yang terlepas-lepas. Pemberian makna terhadap obyek dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan 

melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas 

maupun di luar kelas. Oleh sebab itu pengelolaan pembelajaran harus siutamakan pada 

pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya bahkan pada unjuk kerja atau prestasi 

belajarnya. 

Brooks dan Brooks ( 1993:25-26) dalam Nurhadi dan Senduk (2003:40), 

mengemukakan ciri-ciri guru yang telah mengajar secara konstruktivistik antara lain : 

1. Guru adalah salah satu dari berbagai macam sumber belajar, bukan satu-satunya 

sumber belajar 

2. Guru membawa siswa masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang menentang 

konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka 

3. Guru membiarkan mereka berfikir setelah mereka disuguhi beragam pertanyaan-

pertanyaan guru 

4. Guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing siswa berdiskusi satu sama 

lain 

5. Guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti : klasifasikan, analisislah, dan 

ciptakanlah ketika merancang tugas-tugas 

6. Guru membiarkan siswa bekerja secara otonom dan berinisiatif sendiri 

7. Guru mengggunakan data mentah dan sumber primer bersama-sama dengan 

bahan-bahan pelajaran yang dimanipulasi 

8. Guru tidak memisahkan antara tahap ‘mengetahui’ dari proses ‘menemukan’ 
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9. Guru mengusahakan agar siswa dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka 

karena dengan begitu mereka benar-benar sudah belajar. 

E. Numbered Head Together 

Numbered head together adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1993. Model ini melibatkan para siswa 

dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau 

memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Langkah-langkah yang 

digunakan oleh guru dalam model ini menurut Nurhadi (2004:67) adalah sebagai berikut. 

1. Langkah 1 – Penomoran (Numbering) : Guru membagi para siswa menjadi beberapa 

kelompok atau tim yang beranggotakan 3 hingga 5 orang dan memberi mereka nomor 

sehingga tiap siswa dalam tim tersebut memiliki nomor berbeda. 

2. Langkah 2 – Pengajuan Pertanyaan (Questioning) : Guru mengajukan suatu pertanyaan 

kepada para siswa. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik hingga yang 

bersifat umum. 

3. Langkah 3 – Berpikir Bersama (Head Together) : Para siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut. 

4. Langkah 4 – Pemberian Jawaban (Answering) : Guru menyebut satu nomor dan para 

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian Lince (dalam Majid: 2006) bahwa baik dari segi 

keterlibatan siswa maupun dari segi kemampuan akademik, belajar kooperatif dengan 

model numbered head together lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran 
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konvensional. Dengan numbered head together ini, secara tidak langsung siswa dilatih untuk 

saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara dengan penuh 

perhitungan, sehingga siswa dapat lebih produktif dalam pembelajaran (Kagan: 2007). 

Menurut Hill (dalam Majid, 2006:28) pembelajaran dengan metode numbered head 

together memiliki beberapa kelebihan, diantaranya. 

1. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Mampu memperdalam pemahaman siswa. 

3. Menyenangkan siswa dalam belajar. 

4. Mengembangkan sikap positif siswa. 

5. Mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. 

6. Mengembangkan rasa ingin tahu siswa. 

7. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

8. Mengembangkan rasa saling memiliki. 

9. Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. 

Secara khusus pendekatan struktural model numbered head together mempunyai 

beberapa kelebihan. Menurut Arends (dalam Majid: 2006), pendekatan struktural model 

numbered head together melibatkan lebih banyak siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

saat pertanyaan diajukan ke seluruh kelas, masing-masing anggota kelompok memiliki 

kesempatan yang sama untuk mewakili kelompok memberikan jawaban melalui 

pemanggilan nomor anggota secara acak. Wakil kelompok yang menjawab pertanyaan guru, 

tidak hanya terfokus pada siswa yang lebih mampu atau didasarkan atas kesepakatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kelompok. Tetapi semua siswa mempunyai kesempatan untuk mewakili kelompok, tanpa 

dibeda-bedakan. 

Walaupun memiliki persamaan dengan metode pembelajaran lain, numbered head 

together ini menekankan pada struktur khusus yang dipandang untuk mempengaruhi pola-

pola interaksi siswa. Struktur tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari struktur 

kelas tradisional seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu kemudian ditunjuk oleh guru 

untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Suasana seperti ini dapat menimbulkan 

persaingan diantara siswa dan membuat kegaduhan di dalam kelas, karena para siswa saling 

berebut dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dengan 

model numbered head together ini, suasana kegaduhan seperti tersebut diatas tidak akan 

dijumpai karena siswa akan menjawab pertanyaan ditunjuk oleh guru berdasarkan 

pemanggilan nomor secara acak (Kagan: 2007). 

Variasi lain yang dapat dilakukan oleh guru agar pelaksanaan dari model ini tidak 

membosankan adalah setelah siswa dari satu kelompok menjawab pertanyaan, kemudian 

guru menanyakan kepada kelompok yang lain apakah ada yang setuju atau yang tidak 

setuju. Variasi ini juga dapat dilakukan bagi mereka yang tidak setuju ataupun yang setuju 

dengan mengangkat tangan dan yang tidak setuju diberi kesempatan mengemukakan 

pendapatnya. Selain itu, jika ada pertanyaan yang menimbulkan jawaban yang sangat 

banyak dari anggota kelompok yang tertunjuk maka guru memberikan pertanyaan kepada 

kelompok yang berbeda. 
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Dari uraian diatas pembelajaran kooperatif model numbered head together adalah 

model pembelajaran kooperatif yang dimulai dengan pemberian nomor masing-masing 

anggota kelompok secara berbeda, pengajuan pertanyaan oleh guru, diskusi kelompok, dan 

penyampaian jawaban dalam diskusi kelas dengan cara guru mengacak nomor yang harus 

menjawab pertanyaan. 

F. Metode Problem Solving 

Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah penggunaan metode dalam 

kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa dalam memghadapi masalah baik itu 

masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau 

bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi atau penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah. Metode ini bukan hanya sekedar metode mengajar, 

tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat 

menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada 

menarik kesimpulan (Djamarah: 2006). 

Studi kasus didefinisikan sebagai usaha penyelesaian masalah siswa dengan cara 

melakukan pengumpulan dan pelaporan seluruh bukti konkrit tentang keadaan siswa 

seperti keadaan sosial, psikologis, lingkungan dan vocasional dari siswa yang dihubungankan 

dengan data-data lain yang mendukung (Shertzer & Stone, 1981). Selanjutnya Winkel (1991) 

menyatakan bahwa studi kasus merupakan metode untuk mempelajari keadaan dan 

perkembangan seseorang secara lengkap dan mendalam dengan tujuan untuk memahami 

individualitas siswa dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Langkah-langkah pembelajaran dengan metode problem solving adalah 

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. 

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, 

dan lain-lain. 

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja 

didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua diatas. 

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut 

betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak 

sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban itu tentu saja diperlukan metode-metode 

lainnya seperti demonstrasi, tugas diskusi dan lain-lain. 

5. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang 

jawaban dari masalah tadi. 

Menurut Djamarah (2006) kelebihan metode problem solving adalah : 

1. Metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja 

2. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa 

menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, apabila menghadapi 

permasalahan di dalam kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat dan bekerja kelak, 

suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. 
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3. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh, karena salam proses belajarnya siswa banyak melakukan mental dengan 

menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangkaian mencari pemecahan. 

Sedangkan kelemahannya antara lain : 

4. Menentukan suatu masalah dengan tingkat kesulitannya sesuai dengan tindak berpikir 

siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru. Sering orang 

beranggapan keliru bahwa metode pemecahan masalah hanya cocok untuk SLTP, SLTA 

dan PT saja. Padahal untuk siswa SD sederajat juga bisa dilakukan dengan tingkat 

kesulitan permasalahan yang sesuai dengan taraf kemampuan berpikir anak. 

5. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu 

yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. 

6. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari 

guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau 

kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, marupakan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 

 

 

 Tes unjuk kerja problem solving 
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G. Hasil Belajar 

Menurut Dimyati (2002:55) “hasil belajar adalah hasil yang telah diperoleh 

siswa dari pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan yang diikutinya selama 

pembelajaran yang berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Sudjana (2005:3) 

mendefinisikan “hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku siswa setelah 

melakukan proses belajar-mengajar”. Benjamin S.Bloom dalam Taxonomy Of 
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Education Objektivitas (Winkel,2005:274-276) membagi hasil belajar dalam tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. 

1.   Ranah Kognitif 

Berdasarkan hal diatas ranah kognitif meliputi: 

a. Pengetahuan: mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan 

disimpan dalam ingatan. Hal-hal itu dapat meliputi fakta, kaidah dan prinsip, 

serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, 

digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat (recall) atau 

mengenal kembali (recognition). 

b. Pemahaman: mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 

bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan 

isi pokok dari suatu bacaan; mengubah data yang disajikan dalam bentuk 

tertentu dan bentuk lain; membuat perkiraan tentang kecenderungan ynag 

nampak dalam data tertentu, seperti dalam grafik. 

c. Aplikasi: mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode 

bekerja pada suatu masalah yang konkret dan baru. Adanya kemampuan 

dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang belum dihadapi. 

d. Analisis: mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam penganalisaan bagian-bagian pokok 

atau komponen-komponen dasar, bersama dengan hubungan antara semua 

bagian itu. 
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e. Sintesis: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola 

baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain, sehingga terciptakan suatu 

bentuk baru. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam membuat suatu 

rencana, seperti penyusunan satuan pelajaran atau proposal penelitian ilmiah. 

f. Evaluasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai 

sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu, 

yang berdasarkan kriteria tertentu. Kemampuan itu dinyatakan dalam 

memberikan penilaian terhadap sesuatu, seperti penilaian terhadap 

pengguguran kandungan berdasarkan norma moralitas. 

Keenam jenis perilaku ini bersifat hierarkis yang artinya perilaku pengetahuan 

tergolong rendah dan perilaku evaluasi tergolong tinggi. Perilaku yang rendah harus 

dimiliki terlebih dahulu sebelum mempelajari yang tinggi. Untuk dapat menganalisis 

misalnya , siswa harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penerapan tertentu 

(aplikasi). 

Siswa yang telah mengalami pembelajaran diharapkan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan baru serta perbaikan sikap sebagai hasil dari pembelajaran yang 

telah dialami siswa tersebut. Pengukuran hasil belajar bertujuan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa dalam menyerap materi pelajaran. Sebaiknya hasil belajar 

yang dinilai oleh guru diberitahukan kepada siswa agar siswa mengetahui kemajuan 

belajar yang telah dilakukannya serta kekurangan yang masih perlu diperbaiki. 

Penilaian hasil belajar pada akhirnya merupakan bahan refleksi siswa mengenai 
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kegiatan belajarnya dan refleksi guru terhadap kemampuan mengajar serta 

mengevaluasi pencapaian target kurikulum. 

Syah (2006:50) berpendapat bahwa “tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan 

siswa dapat berpikir. Selanjutnya tanpa kemampuan berpikir mustahil siswa tersebut 

dapat memahami dan meyakini faedah materi-materi pelajaran yang disajikan di 

kelas”. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku seseorang yang dapat diukur secara langsung sebagai akibat 

dari proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini hasil belajar diperoleh dari nilai 

analisa pemikiran terhadap pertanyaaan yang dilontarkan guru kepada siswa pada saat 

penerapan pembelajaran kooperatif model numbered head together dan hasil tes tulis 

analisa kasus diakhir siklus pembelajaran tersebut. 

2. Ranah Afektif 

Kemampuan ranah afekti mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan ranah-ranah 

kemampuan belajar siswa yang lain sebab kemampuan ranah afektif bersifat abstrak, 

sehinggga kemampuan ranah afektif sangat sulit dirumuskan secara tegas. Salah satu 

cirinya adalah belajar menghayati nilai-nilai dan obyek –obyek yang dihadapi melalui 

alam perasaan baik berupa orang, benda atau kejadian/peristiwa (Winkel, 1996:63). 

Taksonomi ranah afektif terdiri dari lima tingkatan yaitu menerima (receiving), 

kesediaan untuk merespon (willingness to respond), menghargai (valuing), menyusun 

sistem nilai (organizing a value system), dan perwatakan (characterization) 

(munandar, 1995:180). Oleh karena itu, dalam meningkatkan kemampuan ranah 

afektif siswa diperlukan pendekatan-pendekatan khusus. 
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Pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran Asuhan kebidanan III adalah 

value analizis (analisis niilai) dan clasification (klasifikasi). Pada pendekatan value 

analizis speserta didik diminta menganalisis suatu stimulus yaitu berupa kasus dengan 

harapan dapat membentuk sikap ilmiah, sedangkan pada  clasification peserta didik 

diharapkan berfikir kritis dalam mengklasifikasi dan menguji coba jika nanti 

dihadapkan pada tatanan nyata. Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan ranah 

afektif yang dievaluasi adalah sikap, nilai, dantingkah laku ilmiah. Yang mempunyai 

karakteristik, tanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, terbuka, obyektif, kreatif, 

toleransi, kecermatan bekerja, dan percaya diri sendiri. Dalam setiap bekerja ilmiah 

seyogyanya dikembangkan sikap dalam nilai-nilai berikut ini : 

a. Rasa ingin tahu 

b. Mau bekerja sama 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Menyadari keteraturan bahan kajian 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hal-hal tersebut di atas, maka kemampuan 

ranah afektif  peserta didik yang dinilai oleh dosen adalah bagaimana peserta didik 

dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, keberanian dan kejelasan 

menjawab pertanyaan  yang dilontarkan oleh doesn serta rasa ingin tahu peserta didik 

dalam pembelajaran di kelas. 

3. Ranah Psikomotor 
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Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seorang meneima pengalaman belajar tertentu 

(Anas Sudiono, 1995:57) 

Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk ketrampilan 

9skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil 

belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk 

berperilaku). 

Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor 

apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektifnya. 

Ryan (1980) menjelaskan bahwa hasil belajar ketrampilan itu dapat diukur 

melalui pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku  peserta didik selama 

proses belajar mengajar praktik berlangsung, sesudah mengikuti pelajaran, yaitu 

dengan jalan memberi tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap serta beberapa waktu sesudah pelajaran selesai. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil 

belajar psikomotor atau ketrampilan itu dapat dilakukan pada saat proses berlangsung 

atau sesudah proses berlangsung dengan adanya indikator apabila siswa telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung 

dalam ranah kognitif dan afektifnya. 
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Hasil belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidak sama. Perbedaan 

hasil belajar ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Winkel (2005: 90) faktor-faktor 

yang menyebabkan perbedaan hasil belajar meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu: 

1. Faktor internal, terdiri dari: 

a. Psikologi yang meliputi; intelegensi, motivasi belajar, minat, perasaan kondisi akibat 

keadaan sosial, cultural, dan ekonomi. 

b. Fisiologi meliputi; kesehatan jasmani. 

2. Faktor eksternal, terdiri dari: 

a. Proses belajar di sekolah, meliputi; kurikulum pembelajaran, disiplin sekolah, 

fasilitas belajar, dan pengelompokkan siswa. 

b. Sosial, meliputi; sistem sekolah, status sosial sekolah siswa, interaksi pengajar 

dengan siswa. 

Hasil belajar yang dicapai siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang optimal 

cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut ; 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar instrinsik pada 

diri peserta didik. Motivasi instrinsik adalah semangat juang untuk belajar yang tumbuh 

dari dalam diri siswa itu sendiri. Siswa tidak akan mengeluh dengan prestasi yang 

rendah, dan ia akan berjuan lebih keras untuk memperbaikinya. Sebaliknya hasil belajar 

yang baik akan mendorong pula untuk meningkatkan, setidaknya mempertahankan apa 

yang telah dicapainya. 
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2. Menambah keyakianan akan kemampuan dirinya. Artinya ia tahu akan kemampuan 

dirinya dan percaya bahwa ia punya potensi yang tidak kalah dari orang lain apabila ia 

berusaha sebagaimana harusnya. Ia juga yakin tidak ada sesuatu yang tak dapat dicapai 

apabila ia berusaha sesuai dengan kesanggupannya. 

3. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama diingatnya, 

membentuk perilakunya, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain,  dapat digunakan 

sebagai alat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lainnya, kemauan dan 

kemampuan untuk belajar sendiri, dan mengembangkan kreatifitasnya. 

4. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni mencakup ranah 

kognitif, pengetahuan atau wawasan; ranah afektif atau sikap dan apresiasi; serta ranah 

psikomotoris, ketrampilan atau perilaku. Ranah kognitif terutama adalah hasil yang 

diperolehnya sedangkan ranah afektif dan psikomotoris diperoleh sebagai efek dari 

proses belajarnya, baik efek instruksional maupun efek nurturant atau efek samping 

yang tidak direncanakan salam pengajaran. 

5. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan dirinya 

terutama dalam menilai hasil belajar yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya. Ia tahu dan sadar bahwa tinggi rendahnya 

hasil belajar yang dicapainya bergantung pada usaha dan motivasi belajar dirinya sendiri 

(Sudjana, 2001:56-57). 

H. Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III 

Mata kuliah Asuhan Kebidanan III disebut juga Asuhan perawatan pada ibu dalam 

masa nifas yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Asuhan 
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Kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep, 

sikap dan ketrampilan dengan pokok bahasan : konsep dasar masa nifas, respon orang tua 

terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan 

dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas melaksanakan 

kunjungan rumah pada ibu masa nifas, deteksi dini komplikasi masa nifas sesuai dengan 

standar pelayanan kebidanan dan pendokumentasiannya dengan manajemen asuhan 

kebidanan. Berikut merupakan GBPP kurikulum pendidikan D-III kebidanan pada mata 

kuliah Asuhan Kebidanan III. 

GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran) 

Kurikulum Pendidikan D-III Kebidanan Tahun 2002 

Departemen Kesehatan RI Jakarta, 2002. 

Mata Kuliah  : Asuhan Kebidanan III (Nifas) 

Kode Mata Kuliah : BD. 303 

Beban Studi  : 2 SKS ( T : 1, P : 1) 

Penempatan   : Semester III 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan Asuhan Kebidann pada masa 

nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep, sikap dan ketrampilan 

dengan pokok bahasan : konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru 
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lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, 

melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas melaksanakan kunjungan rumah pada ibu 

masa nifas, deteksi dini komplikasi masa nifas dan pendokumentasiannya. 

2.   Tujuan Pembelajaran 

a. Menjelaskan konsep dasar masa nifas 

b. Menjelaskan proses laktasi dan menyusui 

c. Menjelaskan respon orang tua terhadap bayi baru lahir 

d. Menjelaskan perubahan fisiologis 

e. Menjelaskan proses adaptasi fisiologis dan psikologis ibu dalam masa nifas 

f. Mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu masa nifas 

g. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu masa nifas 

h. Melaksanakan program tindak lanjut asuhan masa nifas 

i. Menjelaskan cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya 

j. Mendokumentasikan hasil asuhan masa post partum. 

3. Proses pembelajaran 

T : dilaksanakan di kelas dengan menggunakan ceramah, diskusi, seminar, dan 

penugasan 

P : dilasksanakan di kelas, laboratorium (baik di kampusmaupun di lahan praktek) 

dengan menggunakan metoda simulasi, demonstrasi, role play dan bed side teaching. 

4. Evaluasi 

Teori 
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a. UTS    : 10 % 

b. UAS    : 15 % 

Praktikum 

a. Skill Lab (phantom)  : 40 % 

b. Studi Kasus/manajemen kasus : 35 % 

5. Buku Sumber 

a. Varney, 1997, Varney’s midwifery 

b. Seller P (1993) Midfery Vol I, Juta : South afrika 

c. Pusdiknakes, WHO,JHPIEGO, 2001, Buku IV, Asuhan kebidanan pada Ibu Post 

Partum 

d. WHO,2001 ; panduan praktis maternal dan neonatal 

6. Rincian Kegiatan 

NO POKOK BAHASAN METODE WAKTU PENGAJAR 

1 Pengertian masa nifas: 

- Tujuan asuhan masa nifas 
- Peran dan tanggung jawab 

bidan dalam masa nifas 
- Tahapan masa nifas 
- Kebijakan program nasional 

masa nifas 
 

PBC/PBD/PBP   

2 Proses laktasi dan menyusui: 

- Anatomi dan fisiologi 
payudara 
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NO POKOK BAHASAN METODE WAKTU PENGAJAR 

- Dukungan bidan dalam 
pemberian ASI 

- Manfaat pemberian ASI 
- Komposisi gizi dalam ASI 
- Upaya memperbanyak ASI 
- Tanda bayi cukup ASI 
- ASI eksklusif 
- Cara merawat payudara 
- Cara menyusui yang benar 
- Masalah dalam pemberian ASI 

 

3 Respon orang tua terhadap bayi 
baru lahir: 

- Bounding attachment 
- Respon ayah dan keluarga 
- Sibling rivally 

 

   

4 Perubahan fisiologis masa nifas : 

- Perubahan sistem reproduksi : 
uterus, vagina dan perineum 

- Perubahan sistem pencernaan  
- Perubahan sistem perkemihan 
- Perubahan sistem 

musculoskeletal/diastasis 
rectie abdominis 

- Perubahan sistem endokrin 
- Perubahan tanda-tanda vital 
- Perubahan kardiovaskuler 
- Perubahan sistem 

hemotolopgi 
- Perubahan sistem endokrin 

 

   

5 Proses adaptasi psikologis ibu 
masa nifas: 

- Adaptasi psikologis i9bu masa 
nifas  
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NO POKOK BAHASAN METODE WAKTU PENGAJAR 

- Post partum blues 
- Kesedihan dan dukacita 

 

6 Kebutuhan dasar ibu masa nifas : 

- Nutrisi dan cairan 
- Ambulansi 
- Eliminasi 
- Kebersihan diri / perineum 
- Istirahat  
- Seksual 
- Latihan / senam nifas 

   

7 Asuhan ibu masa nifas normal 

- Pengkajian data fisik dan 
psikososial 

- Riwayat kesehatan ibu 
- Pemeriksaan fisik: tanda-tanda 

vital, payudara, uterus, 
kandung kemih, genetalia, 
perineum, extremitas bawah, 
pengkajian psokologis dan 
pengetahuan ibu 

Merumuskan diagnosa / masalah 
aktual al: 

- Masalah nyeri 
- Masalah infeksi 
- Masalah cemas, perawatan 

perineum, payudara, ASI 
eksklusif 

- Masalah KB, gizi, tanda 
bahaya, senam, menyusui 

Merumuskan diagnosa / masalah 
potensial al: 

- Gangguan perkemihan 
- Gangguan BAB 
- Gangguan hubungan seksual 
Merencanakan asuhan kebidanan 
dan pelaksanaan asuhan 
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NO POKOK BAHASAN METODE WAKTU PENGAJAR 

kebidanan 

Evaluasi asuhan kebidanan 

8 Tindak lanjut asuhan nifas di 
rumah: 

- Jadwal kunjungan rumah 
- Asuhan lanjutan masa nifas di 

rumah 
- Penyuluhan masa nifas 

a. Gizi 
b. Suplemen zat besi / Vit A 
c. Kebersihan diri / bayi 
d. Pemberian ASI 
e. Latihan / senam nifas 
f. Hubungan seks dan KB 
g. Tanda tanda bahaya 

   

9 Cara deteksi dini komplikasi pada 
nifas dan penanganannya 

- Perdarahan pervaginam 
- Infeksi masa nifas 
- Sakit kepala, nyeri epigastrik, 

penglihatan kabur 
- Pembengkakan di wajah atau 

ekstrimitas 

   

10 - Demam, muntah, rasa sakit 
waktu berkemih 

- Payudara yang berubah 
menjadi merah, panas dan 
atau terasa sakit 

- Kehilangan nafsu makan 
dalam waktu yang lama 

- Rasa sakit, merah, lunak 
dan/atau pembengkakan di 
kaki 

- Merasa sedih atau tidak 
mampu mengasuh sendiri 
bayinya dan diri sendiri  

   

11 Dokumentasi asuhan dalam    
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NO POKOK BAHASAN METODE WAKTU PENGAJAR 

bentuk laporan asuhan 
kebidanan masa nifas 
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H.  Kerangka Berpikir 

 

Gambar 2 Kerangka Berpikir penerapan pembelajaran kontruktivisme model Number 

Head Together melalui metode Problem Solving. 

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa pembelajaran di STIKes Patria 

Husada Blitar pada prodi D III Kebidanan selama ini masih senderung ke pembelajaran 

Pembelajaran STIKes Patria 
Husada Blitar 

Pembelajaran 
Konvensional 

Pembelajaran 
Kooperatif dengan 
pendekatan 
Konstruktivisme 

Perbaikan : 

- Meningkatkan 
kemampuan kognitif 

- Meningkatkan 
kemampuan analisis 

- Meningkatkan hasil 
belajar 

IPTEK 

(Metode  dan Media 
pembelajaran) 

Perkembangan Teori 
Pembelajaran 

Model Number Head 
Together melalui 
metode Problem 
Solving 

Wawancara 

 

Observasi 
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konvensional yaitu tidak lebih dari transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa (teacher 

centered). Pola seperti ini tidak akan memberdayakan mahasiswa dan menjadikan 

mahasiswa tidak berkembang. Dalam pendidikan kebidanan, bahwa nanti akhirnya 

mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapat kepada tatanan 

nyata dalam hal ini pemberian asuhan kebidanan pada wanita. Dengan pengaruh 

perkembangan teori pembelajaran dan IPTEK, maka pengelolaan kelas harus disesuaikan 

dengan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai standar kompetensi lulusan yang 

diharapkan kelak.  

Fenomena yang sering kita jumpai yaitu mahasiswa hanya datang, duduk, diam dan 

dengar (D4). Dari keadaan yang demikian dimana mahasiswa sudah lebih dari 12 tahun 

duduk dibangku sekolah kalau tidak kita lakukan pengelolaan kelas dengan baik maka siswa 

akan cenderung bosan dan pikirannya tidak mampu untuk berkembang. Selain itu 

pemahaman menjadi tumpul yang pada gilirannya kreatifitas pemikirannya menjadi 

terpasung. Sudah saatnya mahasiswa mulai diberdayakan dengan mendesain serta 

membuat strategi pembelajaran yang bersifat kontruktifisme, sehingga mahasiswa 

diharapkan akan membangun sendiri pemahaman mereka. 

Salah satu alternatif pendekatan yang dapat dilakukan adalah pembelajaran 

kooperatif model Number Head Together dengan metode problem solving. Pembelajaran 

tersebut akan bisa mengoptimalkan dalam pemberdayaan daya pikir mahasiswa, selain itu 

dengan adanya interaksi dengan teman diharapkan memacu pemikiran dan meningkatkan 

konsentrasi belajar. Metode problem solving sangat tepat bagi mahasiswa yang merupakan 
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suatu pembelajaran orang dewasa. Kemampuan kognitif dan analisa yang dilakukan 

mahasiswa menjadikan tolok ukur dari hasil belajar yang optimal. Dengan metode ini 

mahasiswa lebih leluasa berinteraksi dengan temannya dan tanpa ragu menjawab 

pertanyaan yang disodorkan oleh dosen. Sehingga guru hanya sebagai fasilitator dan 

dinamisator. Ketercapaian yang diharapkan adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa 

(student centered). 

I.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, selanjutnya dapat disusun 

hipotesis tindakan sebagai petunjuk arah bagi penelitian bahwa penerapan pembelajaran 

konstruktivisme model Number Head Together dengan metode problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III di STIKes 

Patria Husada Blitar. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

a. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa semester IV tahun akademik 

2008/2009 STIKes Patria Husada Blitar pada bulan  April  dan Mei 2009 
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b. Penelitian dilakukan pada semester IV karena mata kuliah Asuhan Kebidanan 

III ada di semester IV STIKes Patria Husada Blitar. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Prodi D III Kebidanan semester IV STIKes Patria 

Husada Blitar di Jalan Ahmad Yani no 46 Blitar. 

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang berorientasi peda peningkatan kualitas pembelajaran. Sesuai 

orientasinya, jenis penelitian ini memiliki kelebihan untuk memperbaiki dan atau 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

Menurut Susilo H (2009:2) penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian 

reflektif yang dilaksankan secara siklis (berdaur) oleh guru atau calon guru di dalam  

kelas. Dikatakan demikian karena proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi untuk memecahkan masalah dan mencobakan hal-

hal baru demi peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan menurut Kemmis 

(1993:42) penelitian tindakan kelas diartikan sebagai sebuah inkuiri yeng bersifat 

reflektif mandiri yang dilakukan oleh partisipan dalam kependidikan dengan maksud 

untuk meningkatkan kemantapan rasionalitas dari : 1) praktek-praktek sosial maupun 

pendidikan, 2) pemahaman terhadap praktek-praktek tersebut, dan 3) situasi 

pelaksanaan praktek-praktek pembelajaran. 

Menurut Susilo (2007:17) penelitian tindakan kelas ada beberapa tujuan yang 

dapat dicapai antara lain : 
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1. Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas 

2. Perbaikan dan peningkatan pelayanan professional pendidik kepada peserta 

didik dalam konteks pembelajaran di kelas 

3. Mendapatkan pengalaman tentang ketrampilan praktik dalam proses 

pembelajaran secara reflektif, dan bukan untuk mendapatkan ilmu baru  

4. Pengembangan kemampuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas dalam rangka mengatasi permasalahan aktual yang 

dihadapi sehari-hari. 

Bila digabungkan beberapa definisi di atas, maka diperoleh suatu batasan 

penelitian tindakan kelas sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur 

ulang atau siklus dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi 

atau situasi kependidikan. 

Siklus aktifitas dalam penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan 

tindakan, penerapan tindakan, mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil 

tindakan dan melakukan refleksi dan seterusnya perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai. Proses siklus kegiatan dalam penelitian tindakan penelitian kelas 

menurut Kemmis dan Mc Taggart (1988:94) dalam Susilo (2009:14) adalah sebagai 
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berikut:

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & Mc 
taggart 

 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Subyek penelitian 

Planning 

Action  

Observed  

Reflection SIKLUS I 

Replan  

Action  

Observed  

Refection  
SIKLUS II 

SIKLUS 
BERIKUTNYA 
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Subyek dalam penelitian adalah mahasiswa semester IV prodi D 3 Kebidanan STIKes 

Patria Husada Blitar tahun akademik 2008/2009 sejumlah 39 orang. 

2. Kedudukan peneliti dalam pembelajaran 

Peneliti adalah dosen mata kuliah Asuhan Kebidanan III, sehingga dalam penelitian 

tindakan kelas peneliti berperan sebagai pemberi tindakan, sebagai observer, evaluator 

dan sekaligus sebagai reflector. Namun untuk menjaga obyektifitas penilaian, maka 

peneliti akan berkolaborasi denga teman sejawat dan Pembantu Ketua I bagian 

akademik STIKes Patria Husada Blitar 

D. Sumber Data 

Data atau informsi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji meliputi data 

kualitatif berupa hasil wawancara dan  hasil observasi / pengamatan. Data kuantitatif  

berupa hasil tes belajar asuhan Kebidanan III. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Informan / nara sumber berasal dari 1 dosen tim pengajar Asuhan Kebidanan III atau 

teman sejawat sebagai peer dan seorang expert yaitu Pembantu Ketua I bagian 

akademik STIKes Patria Husada sebagai informan kunci. 

2. Peristiwa atau aktivitas kegiatan belajar mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan III. 

 

 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
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1. Teknik pengumpulan data: 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan terhadap subyek penelitian yang mengetahui kondisi awal 

proses pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas. Wawancara ini bersifat 

lentur, terbuka, tidak terstruktur, tidak ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa 

dilakukan berulang pada informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa 

dikumpulkan semakin rinci dan mendalam (Sutopo, 1996:55). Bahan atau materi 

yang diwawancarakan meliputi aktifitas pembelajaran Asuhan Kebidanan III 

sebelum dilaksanakannya tindakan kelas. 

b. Metode observasi (pengamatan) 

Metode ini digunakan untuk mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh dosen dan 

aktifitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk 

siklus-siklus, selama proses penerapan pembelajaran konstruktivisme melalui model 

Number Head Together. Untuk menngobservasi perilaku dosen digunakan 

instrumen observing teacher. Untuk mengobservasi kelas digunakan instrument 

observing classroom, dan instrument untuk mengobservasi perilaku mahasiswa 

digunakan instrument observing student (Reed & Bergermann, 1992:134). 

c. Tes hasil belajar asuhan Kebidanan III 

Tes berupa analisa kasus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar asuhan 

kebidanan III pada saat tindakan kelas dan di akhir tindakan kelas berupa pos test. 
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2. Alat pengumpulan data 

a. Lembar observasi dosen dan mahasiswa 

b. Tes berupa analisa kasus pada saat pembelajaran 

c. Tes berupa analisa kasus pada saat akhir pembelajaran (pos test) 

F. Validasi Data 

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi (triangulation). Dari empat macam teknik triangulasi yang ada (Patton, 1990:67), 

hanya digunakan triangulasi data (sumber) dan metode. Triangulasi data (sumber) dilakukan 

dengan mengumpulkan data tentang permasalahan dalam penelitian dari beberapa sumber 

data yang berbeda. Sedang triangulasi metode dilakukan dengan menggali data yang sama 

dengan metode yang berbeda, seperti disinkronkan dengan hasil observasi atau dokumen 

yang ada. 

Untuk menjaga validitas, secara kolaboratif data dalam penelitian ini akan 

didiskusikan dengan teman sejawat (peer) serta tim ahli (expert) yang diupayakan 

memperhatikan hal-hal sebagai berilut : 1) observer akan mengamati secara keseluruhan 

sekuensi yang terjadi di kelas; 2) tujuan, batas waktu dan rambu-rambu observasi jelas; 3) 

hasil observasi dicatat lengkap dan hati-hati; 4) observasi harus dilakukan secara obyektif 

(Susilo dkk, 2009:4). 

 

G. Analisis Data 
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Menggunakan analisis jenis penelitian penelitian Tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas untuk melihat perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam diri mahasiswa semester IV prodi D 3 kebidanan dan dosen. Di dalam 

kelas ini peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif model numbered head together 

dengan mengikuti setiap langkah dari proses yang telah direncanakan agar penelitian dapat 

berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Ketika melaksanakan penelitian ini, peneliti tidak hanya akan mengajar seperti biasanya 

namun peneliti juga tetap berupaya dapat meningkatkan hasil penelitian agar lebih baik dari 

sebelumnya. Peneliti berharap dengan dilakukan penelitian ini maka kualitas pembelajaran 

dan keprofesionalan dosen di perguruan tinggi ini akan mengalami peningkatan. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kritis dan 

komparatif. Teknik analisa kritis mencakup kegiatan mengungkap bagaimana pelaksanaan 

proses pembelajaran asuhan kebidanan III, kelamahan dan kelebihannya. Hasil analisis kritis 

tersebut digunakan sebagai dasar menyusun perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya 

sesuai dengan siklusnya. 

Teknik analisa komparatif untuk membandingkan dan memadukan hasil belajar 

dalam siklus tindakan kelas pada saat pembelajaran dan sesudah pembelajaran berupa pos 

test melalui analisa kasus. Hasilnya untuk mengetahui indicator pencapaian sesuai tujuan 

penelitian, dan digunakan dasar untuk merencanakan tindakan apabila siklus pertama gagal.  
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Hasil refleksi antara peneliti, teman sejawat (peer) yaitu Fidyah Aminin S.ST  dan 

team ahli (expert) yaitu Pembantu Ketua I STIKes Patria Husada bagian Akademik Suprajitno, 

S.Kp, M.Kes. Expert dan peer ini adalah sebagai mitra observasi dalam pengumpulan data 

pada saat penelitian dilaksanakan. 

H. Indikator Kerja 

Berdasarkan studi pendahuluan di STIKes Patria Husada Blitar, pada tahun akademik 

2007/2008 pencapaian rata-rata nilai akhir pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III adalah 65 

atau setara dengan nilai BC. Sedangkan penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan 

berhasil apabila sekurang-kurangnya 85% mahasiswa mencapai indicator yaitu ada 

peningkatan hasil belajar mahasiswa berada lebih sama dengan nilai 76. 

I. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari 1 siklus  

a. Persiapan  

Pada tahap persiapan ini peneliti menghadap kepada Ketua STIKes Patria 

Husada Blitar untuk minta ijin rencana penelitian. Selanjutnya peneliti 

mengadakan kolaborasi dan pertemuan dengan teman sejawat (observer) untuk 

menyamakan persepsi tentang tujuan, karakteristik, langkah dan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini. 

b. Deskripsi awal 
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Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator melakukan observasi terhadap 

proses belajar mengajar di STIKes Patria Husada Blitar sebelum dilakukan 

penelitian tindakan kelas. Selain itu meninjau hasil belajar mahasiswa pada nilai 

rata-rata harian baik berupa kuis maupun penugasan yang diberikan oleh dosen. 

Hasil awal pengamatan tersebut maka akan digunakan peneliti  sebagai refleksi 

dalam rangka perencanaan tindakan perbaikan sesuai kerangka berfikir dan 

prosedur penelitian. 

2. Tiap siklus berdaur-ulang yang meliputi: 

a. Planning 

1) Pembuatan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) tentang 

materi dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan 

masa nifas. 

2) Pembuatan skenario pembelajaran 

3) Membuat lembar observasi 

- Lembar observasi proses pembelajaran peneliti 

- Lembar observasi hasil belajar pada saat proses pembelajaran 

mahasiswa 

4) Membuat kasus 

5) Menyusun tes hasil belajar 

b. Acting 

1) Membentuk kelompok heterogen 
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2) Pemberian nomor setiap mahasiswa di kelompok 

3) Pembagian kasus ke semua kelompok. 

c. Observing 

1) Observasi terhadap proses pembelajaran oleh dosen di kelas. Hasil 

observasi dimasukkan pada lembar observasi yang telah disiapkan. 

2) Observasi hasil belajar mahasiswa pada saat menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan oleh dosen sesuai nomor masing-masing 

mahasiswa. 

d. Reflecting 

1) Data hasil pengamatan yang merupakan data dari beberapa fakta yang 

dideskripsikan dari masalah penelitian 

2) Triangulasi data yang merupakan pengkonfirmasian data yang 

ditemukan observer dan peneliti.  

3) Focus Group Discucion antara peneliti, peer dan expert dari hasil 

proses pembelajaran model Number Head Together. 

4) Analisis kelemahan dan kelebihan tindakan pada siklus I sebagai 

acuan yang akan dipergunakan untuk penyempurnaan tindakan pada 

siklus selanjutnya. 

3. Siklus Penelitian Penerapan Pembelajaran Konstruktivisme model Numbered Head 

Together dengan metode studi kasus sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III. 
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Gambar 4  Kerangka kerja (PTK) penerapan NHT, dianalisis oleh peneliti, 2009 
 

Agar rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat terjawab dengan optimal, 

berikut disajikan deskripsi prosedur secara khusus / langkah-langkah dalam proses 

penelitian tindakan kelas : 

Tabel 3 Langkah-langkah Pembelajaran Penelitian Penerapan pembelajaran 

Konstruktivisme model Numbered Head Together melalui Metode Problem Solving  

Kegiatan Langkah-langkah Indikator 
Penerapan pembelajaran 
konstruktivisme melalui 
model Numbered Head 
together 

Pendahuluan 
 
 
 
Kegiatan inti 

 Dosen menggali kemampuan 
awal mahasiswa 

 Dosen menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 Dosen membagi nomor pada 
setiap masing-masing 
mahasiswa  

 Membagi 5 kelompok, tiap 
kelompok 7 mahasiswa. Sisa 
3 mahasiswa masuk pada 
kelompok dengan nomor 
sesuai urutan. 

 Dosen membagi kasus pada 
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Kegiatan Langkah-langkah Indikator 
tiap kelompok 

 Dosen menjelaskan konsep 
yang ada di kasus tersebut 

 Dosen memberikan 
kesempatan mahasiswa untuk 
menganalisa kasus tersebut 

 Dosen menunjuk nomor 
mahasiswa dan memberikan 
pertanyaan  

 Dosen melakukan pengamatan 
terkait jawaban dari 
mahasiswa yang ditunjuk 

 Dosen memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa 
yang lain dengan nomor yang 
sama untuk mengemukakan 
pendapatnya (hal tersebut 
dilakukan pada setiap 
mahasiswa) * 

 Dosen membimbing 
mahasiswa untuk 
mengemukakan kesimpulan/ 
generalisasi * 

Penilaian hasil belajar Penutup 
Kognitif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afektif  
 
 
Psikomotor  

 Dosen meembagikan kasus 
sebagi pos test pada setiap 
mahasiswa 

 Dosen melakukan refleksi 
akhir pertemuan 

 Mahasiswa memahami konsep 
 Mahasiswa mampu 

menganalisa kasus tersebut * 
 Mahasiswa mampu 

memecahkan masalah* 
 
 Mahasiswa menghargai 

pendapat temannya 
 
 Mahasiswa mengacungkan 

tangan dalam menjawab 
pertanyaan yang dilontarkan 
oleh dosen atau memberi 
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Kegiatan Langkah-langkah Indikator 
pendapat lain . 

Keterangan : tanda (*) menunjukkan indikator konstruktivisme 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Patria Husada Blitar didirikan oleh Yayasan 

Peduli Pendidikan dan Kesehatan Patria Husada Blitar yang merupakan lembaga pendidikan 

perguruan tinggi swasta di Blitar yang akan menghasilkan perawat dan bidan yang 

kompeten dan memiliki daya saing. STIKes Patria Husada Blitar mendapat ijin operasional 

dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Mendiknas Nomor 180/D/O/2006 

tanggal 1 sepetember 2006, setelah mendapat rekomendasi dari departemen Kesehatan RI 

nomor HK. 03.2.4.1.03691 dan pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Nomor 509/PP.PPNI/K/VII/2006 untuk pendirian program studi S-1 Keperawatan dan dari 

Depkes RI Nomor HK. 03.2.4.1.03620 untuk pendirian program studi D-3 kebidanan. 

1. Visi dan Misi STIKes Patria Husada Blitar 

Visi daripada STIKes Patria Husada Blitar adalah menghasilkan tenaga kesehatan 

yang kompeten dan berdaya saing. Adapaun misinya adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pendidikan professional yang berwawasan global sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan 
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b. Membudayakan berpikir kritis melalui kegiatan penelitian untuk 

menyelesaikan masalah kesehatan yang semakin kompleks 

c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan secara 

profesional dan bermutu 

d. Meningkatkan kemampuan civitas akademika dalam berhubungan dengan 

lingkungan berdasarkan nilai norma dan nilai moral. 

2. Program Pendidikan 

Program pendidikan yang diselenggarakan STIKes patria Husada Blitar ada dua 

program studi yaitu S-1 Keperawatan dan D-3 Kebidanan. Berpedoman pada Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, maka diselenggarakan program studi S-

1Keperawatan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan profesi dan  program studi D-3 

Kebidanan diselengarakan dalam bentuk pendidikan vokasional. 

3. Jenjang Pendidikan 

Pendidikan yang diselenggarakan pada STIKes Patria Husada Blitar merupakan 

pendidikan pada jenjang Strata-1 (S-1) Keperawatan dengan tujuan untuk menghasilkan 

perawat generalis (Ners) dan jenjang Diploma 3 (D-3) Kebidanan dengan sebutan Ahli 

Madya (A.Md) yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

a. Memiliki jiwa pancasila dan berwawasan Nasional 
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b. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang 

keahlian tertentu sehingga mempu menentukan cara penyelesaian masalah 

yang ada dalam kawasan keahliannya 

c. Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  dalam bidang kesehatan 

d. Mampu menggunakan prinsip-prinsip dan metode pelayanan kesehatan 

untuk memecahkan masalah kesehatan sesuai dengan bidang kehliannya 

e. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi upaya kesehatan 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

4. Lama Pendidikan 

Lama pendidikan untuk program studi D-3 Kebidanan  maksimal 10 (sepuluh) 

semester. Untuk program studi S-1 Keperawatan lama pendidikan maksimal 14 

(empat belas) semester dan lama pendidikan profesi minimal 2 (dua) semester. 

5. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

STIKes Patria Husada Blitar menyelengarakan pendidikan dengan menganut 

system kredit semester (SKS), yaitu suatu system penyelenggaraan pendidikan yang 

dinyatakan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban 

penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam satuan didtem kredit semester (sks) 

atas dasar satuan waktu semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara. 

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program 

pendidikan dalam jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16-19 minggu 

efektif pembelajaran didalamnya termasuk evaluasi ujian semester. 
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Satuan kredit semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman 

belajar mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu dalam satu semester. Ketentuan 

tentang sks ditetapkan sebagai berikut : 

a. Satu sks untuk pengalaman belajar kuliah (PBK) terdiri atas lima puluh 

menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, termasuk 

didalamnya kuliah, seminar, atau tugas lain yang setara. 

b. Satu sks untuk pengalaman belajar prakika (PBP) setara dengan dua jam 

tatap muka masing-masing lima puluh menit yang dilaksanakan di 

laboratorium yang dimilki institusi atau klinik (Rumah 

Sakit/puskesmas/institusi pelayanan kesehatan) selama satu semester. 

c. Satu sks untuk pengalaman belajar klinik /lapangan  (PBK/PBL) adalah 

pengalaman belajar dengan beban tugas di Rumah sakit/ Puskesmas/ 

institusi pelayanan kesehatan atau masyarakat sebanyak 4-5 jam 

perminggu selama satu semester. 

d. Satu sks untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi atau 

karya Tulis ilmiah lain yang setara adalah pengalaman belajar dengan 

beban tugas mandiri sebanyak lima jam sehari selama satu semester atau 

waktu tertentu yang disediakan untuk kegiatan tersebut. 

Penerapan system kredit semester dimaksudkan agar STIKes Patria Husada Blitar 

dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang memungkinkan penyajian program pendidikan 

bervariasi dan fleksibel dengan tujuan memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada 

mahasiswa untuk memilh program menuju semacam jenjang profesi tertentu di masyarakat. 
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Secara khusus pemberlakuan system kredit semester di STIKes Patria Husada Blitar 

adalah: 

a. Memberi peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar 

dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata 

kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya 

c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output 

ganda dapat dilaksanakan 

d. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi 

e. Memberikan kemungkinan penyelenggaraan evaluasi yang baik 

f. Memungkinkan terjadinya pengalihan (transfer) kredit antar program studi 

perguruan tinggi 

g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa perguruan tinggi satu ke 

perguruan tinggi lain, atau dari satu program studi ke program studi lain 

dalam perguruan tinggi. 

Ciri sistem kredit semester antara lain : 

a. Bobot tiap-tiap kegiatan dinyatakan dalam satuan kredit 

b. Besarnya satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan 

didasarkan atas benyaknya jam kegiatan yang digunakan mahasiswa setiap 

minggunya untuk kegiatan pendidikan 
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c. Besarnya satuan kredit untuk tiap kegiatan pendidikan tidak selalu sama 

d. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. 

Kegiatan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa 

dalam jenjang dan program studi tertentu. Kegiatan pendidikan pilihan 

adalah kegiatan yang disediakan untuk dapat dipilih oleh mahasiswa 

sendiri untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan 

merupakan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa 

dalam jenjang dan program studi tertentu. 

e. Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk 

menentukan beban satuan kredit  yang diambil untuk tiap-tiap semester 

dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan 

f. Banyaknya satuan kredit semester yang dapat diambil oleh mahasiswa 

pada satu semester tertentu ditentukan oleh hasil studi (indeks Prestasi 

Semester) pada semester sebelumnya, waktu yang ada dan kemampuan 

mahasiswa. 

6. Kurikulum Program Studi D-3 Kebidanan STIKes Patria Husada 

Kurikulum pendidikan kebidanan diarahkan untuk mengantisipasi 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan, dengan 

sasaran utama peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat yang berhubungan 

dengan kesehatan wanita dan ibu tanpa meninggalkan pelayanan asuhan kebidanan 

yang difokuskan pada ibu hamil (ante natal care), masa persalinan (intra natal care), 
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masa nifas (pasca natal care), pelayanan keluarga berencana, dan konseling 

kesehatan reproduksi pada wanita. 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan program studi D-3 Kebidanan adalah 

menghasilkan bidan dengan sebutan Ahli Madya (A.Md) yang mampu : 

a. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu masa persalinan, ibu 

masa nifas, anak perempuan dengan kebutuhan tertentu dan pelayanan 

keluarga berencana. 

b. Bidang pengelolaan kebidanan meliputi mengelola pelayanan kebidanan 

di pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit, rumah bersalin, maupun 

praktik pribadi bidan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesi 

yang diembannya 

c. Bidang penelitian meliputi mengidentifikasi masalah penelitian 

berdasarkan prinsip dan pendekatan penelitian serta memafaatkan hasil 

penelitian untuk mutu pelayanan kebidanan, berkontribusi mengembangan 

pendidikan kebidanan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan penelitian dalam bidang kebidanan dan kesehatan umumnya. 

Penyelenggaraan pendidikan D-3 kebidanan pada STIKes Patria Husada Blitar 

berpedoman pada : 

a. Tujuan pendidikan nasional 

b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sistem pendidikan 

nasional 
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c. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 0310/U/2001 tentang kurikulum 

Diploma 3 bidang kesehatan yang berlaku secara nasional. 

Kurikulum pendidikan bidan mengacu pada kurikulum institusi STIKes Patria Husada 

Blitar, yang ditetapkan dengan memperhatikan struktur kurikulum inti pendidikan Diploma 

3 kebidanan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI nomor 0310/U/2001. Beban studi bagi mahasiswa D-3 Kebidanan 

adalah sebesar 112 sks, yang tertera pada lampiran 10. 

Kegiatan pembelajaran pada program studi D-3 kebidanan STIKes Patria Husada 

Blitar setiap tahun akademik akan diakhiri dengan evaluasi akhir disebut Ujian Tahap. 

Selama 6 semester pembelajaran akan dilaksanakan Ujian Tahap dengan sasaran utama, 

seperti dibawah ini : 

a. Akhir semester 2, dilaksanakan Ujian Tahap 1, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Ketrampilan Dasar Praktik Klinik 

b. Akhir semester 4, dilaksanakan Ujian Tahap 2, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Asuhan Kebidanan 1(kehamilan), Asuhan Kebidanan 2 

(Persalinan), Asuhan Kebidanan 3 (Nifas) dan Asuhan  Keluarga 

Berencana 

c. Akhir semester 3, dilaksanakan Ujian Tahap 3, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Asuhan  Kebidanan 4 (patologi) dan Asuhan Perinatologi dan 

Balita. 
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Metode ujian tahap akan menggunakan OSCE (Objective Structural Clinical 

Evaluation) di laboratorium institusi atau di tatanan klinik. 

 

 

 

 

 

B. Deskripsi Kondisi Awal Proses Belajar Mengajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III 

Mahasiswa Semester IV Prodi D III Kebidanan STIkes Patria Husada Blitar 

 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan untuk menyusun laporan diperoleh 

dari hasil pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Pembicaraan peneliti dangan 

informan menghasilkan sejumlah informasi mengenai proses belajar mengajar di prodi DIII 

Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar.  

Sebelum pembelajaran semester genap tahun ajaran 2007/2008 dimulai, maka 

setiap program studi merencanakan mata kuliah serta proses belajar mengajar sesuai 

dengan kalender akademik. Mata kuliah asuhan kebidanan III ibu nifas ini berada di 

semester IV. Harapan yang dicapai dalam pembelajaran ini yaitu mahasisiwa mampu 

meemahami tentang fisiologis masa nifas, komplikasi, hingga bagaimana mahassiwa mampu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



membuat dokumentasi yang akhirnya bisa diterapkan di tatanan nyata dengan memberikan 

asuhan secara menyeluruh, tepat dan menjadikan proses nifas bisa berjalan dengan normal. 

Dengan demikian sesuai kurikulum GBPP Asuhan Kebidanan III  menurut kurikulum Depkes 

2002, maka di prodi DIII Kebidanan dibuat silabus pembelajaran pada lampiran 11. 

 Berdasarkan silabus asuhan kebidanan III pada lampiran 11, maka sangat jelas 

bahwa proses pembelajaran di STIKes Patria Husada cenderung masih konvensional dengan 

metode ceramah dan diskusi. Dalam hal ini diskusi hanya bersifat sederhana, dalam setiap 

diskusi membahas materi yang sama dan generalisasi bersama satu kelas dilanjutkan 

dengan dosen yang mengarahkan. Bukan mahasiswa sendiri yang menentukan kebenaran 

teori yang telah didiskusikan. Selanjutnya setiap dosen diwajibkan membuat Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) sebelum memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Salah satu SAP 

yang dibuat oleh dosen  pada lampiran 12. 

Dengan meninjau kembali silabus dan SAP yang dimiliki prodi DIII Kebidanan STIkes 

Patria Husada Blitar, memang selayaknya dilakukan pembenahan proses belajar berupa 

metode pembelajaran yang relevan dan lebih bisa dipahami mahasiswa. Hal ini terjadi tidak 

hanya pada mata kuliah Asuhan Kebianan III saja, akan tetapi cenderung ke semua mata 

kuliah yang lain. 

Pembelajaran Asuhan Kebidanan III untuk semester IV prodi DIII Kebidanan telah 

sampai pada membuat dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan masa 

nifas. Pembelajarannya sudah mengarah kepada pembelajaran konstruktif dimana 

mahasiswa diharapkan bisa membangun sendiri pengetahuan serta wawasannya. Hal ini 
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akan berpengaruh pada pembentukan sikap dan karakter apabila sudah lulus dan berada di 

tengah masyarakat nantinya. Mata kuliah asuhan kebidanan III secara keseluruhan 

membahas tentang segala teori masa nifas baik fisiologis maupun patologis yang dipelajari 

dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Dan untuk materi yang terakhir 

ini mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana medokumentasikan asuhan kebidanan masa 

nifas apabila nanti di lahan praktik mahasiswa bisa menerapkan. 

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran diatas maka kegiatan pembelajaran sudah 

seharusnya berorientasi pada mahasiswa (student center) dangan diskusi atau cooperatif 

learning serta pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan yang lain sebagai salah satu 

pendekatan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran asuhan kebidanan III 

semester IV, mahasiswa sudah mulai melaksanakan pembelajaran diskusi tapi dengan 

metode sederhana serta dosen masih terlihat dominan dan kurang memberdayakan 

mahasiswa untuk membangun sendiri gagasan pengetahuan yang mereka peroleh. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bersama kolaborator terhadap 

pembelajaran ditemukan beberapa kondisi yang perlu ditindak lanjuti, antara lain : 

(1) Dosen pada umumnya mengajar secara konvensional. Pelaksanaan 

pembelajaran masih cenderung konvensional klasikal yaitu dosen aktif sedangkan 

mahasiswa pasif. Dosen belum memahami konstruktif mahasiswa dalam mengembangkan 

gagasan serta pengetahuan mereka. Diskusi sudah dilaksanakan tetapi belum dikembangkan 

metode diskusi yang inovatif, sehingga proses pembelajaran berjalan monoton dan terasa 

tidak menyenangkan. Hal itu tampak pada pembelajaran asuhan kebidanan III saat 
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dilaksanakan pengamatan. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat 

pada mahasiswa. Dari dosen akting di depan kelas, mahasiswa menonton mahasiswa akting, 

bekerja, dan berkarya, guru mengarahkan. Pengajaran harus berpusat pada ”bagaimana 

cara” mahasiswa menggunakan pengetahuan baru mereke. Strategi belajar lebih 

dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik sangat penting bagi mahasiswa yang 

berasal dari proses penilaian (assessment) yang benar. Menumbuhkan belajar dengan kerja 

kelompok itu yang sangat penting bagi kalangan mahasiswa. 

Saat dilakukan pengamatan oleh kolaborator, pada pembelajaran asuhan kebidanan 

III sebelum dilakukan tindakan yaitu pada pokok bahasan cara deteksi dini komplikasi masa 

nifas dan penanganannya. Dosen hanya memberikan ceramah dengan bantuan slide 

komputer dan LCD proyektor. Setelah itu mahasiswa berdiakusi secara sederhana, 

berdasarkan sub pokok bahasan. Setelah selesai diskusi, dilakukan pembahasan secra 

bersama-sama. Disini terlihat peran guru masih sangat dominan. Mahasiswa tidak 

diberdayakan secara optimal dan tidak diberi kesempatan untuk menanggapi pernyataan 

temannya dan mahasiswa tidak berusaha membangun dan mengkonstruksi sendiri 

pemahamannya. Kesimpulan di akhir pembelajaran masih juga dilakukan oleh dosen. 

Langkah-langakh pembelajarannya pun masih belum sistematik. Ketika memulai 

pembelajaran dosen belum menjelaskan tujuan atau indikator yang harus dikuasai 

mahasiswa. Hal ini sangat perlu disampaikan kepada mahassiwa meskipun secara lesan, 

karena mahasiswa harus mengerti kemampuan yang akan dicapai. Dosen aktif mentransfer 

pengatahuan kepada peserta didik. Sedangkan mahasiswa harus menghapal sejumlah 

konsep yang diajarkan oleh dosen. Dosen belum mampu mengembangkan metode 
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pembelajaran yang aktif dan inovatif. Dalam hal ini dosen didalam mengajar sudah 

berupaya membuat rencana pembelajaran sendiri. Meski tidak seluruhnya dilaksanakan 

sesuai rencana, bahkan ada yang tidak pernah mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Sehingga tidak tau apa yang disampaikan hari ini benar-benar dipahami oleh 

mahasiswa. 

(2) Penggunaan metode cerama masih dominan, mahasiswa kedengaran bersuara 

serempak kalau menjawab pertanyaan dari dosen. Keberanian bertanya mahasiswa belum 

tampak menonjol, bahkan yang bertanya hanya mahasiswa itu-itu saja. Saat dosen 

menjelaskan macam-macam komplikasi masa nifas, mahasiswa ditanya apa yang menjadi 

masalah pada ibu nifas. Dalam hal ini seharusnya pemodelan yang dianjurkan adalah 

konstruktif atau membangaun pemahaman mahasiswa, sejauh mana mereka memahami. 

Tindakan dosen pada saat itu (saat pengamatan) juga tidak memanfaatkan papan tulis 

dengan baik, seharusnya apapun pendapat mahasiswa ditulis dan bisa disimpulkan bersama 

sesuai teori. Dan mahasiswa menjadi pasif, konsep-konsep penting pembelajaran tidak bisa 

diselami dan  dipahami dengan baik. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang 

menuntut keaktifan pendidik dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan (Mulyasa, 2006 :117). Dosen harus 

mengusai prinsip-prinsip pembelajran, pemulihan, dan penggunaan metode mengajar, 

ketrampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan 

strategi pembelajaran. 

(3) Pengelolaan kelas belum maksimal. Pengaturan mahasiswa dalam kelompok 

perlu dibenahi. Sebab sewaktu bekerja kelompok, duduk anak kurang nyaman masih 
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berdesak-desakan. Selain itu masih ada beberapa mahasiswa yang kurang fokus pada kerja 

kelompok, ada yang bermain telepon seluler bahkan ada yang merasa sudah bisa atau 

memang tidak memahami materi maka cenderung diam dan tidak menyumbangkan 

pendapatnya satupun. Menurut pendapat saya, sebaiknya duduk dibuat berhadap-hadapan 

melingkar per kelompoknya, kursi diatur dengan baik, tidak berdesak-desakan. Posisi ketua 

kelompok dan sekretaris duduk lebih dekat dan ketua mampu menghidupkan suasana 

kelompoknya dalam menjalaskan proses diskusi.  

(4) Dosen belum melakukan penilaian proses. Saat itu, saat itu juga belum 

melakukan penilaian hasil. Penilaian itu sangat penting karena untuk memberi penghargaan 

kepada mahasiswa. Penilaian adalah proses pengumpulan data yang bisa menggambarkan 

perkembangan belajar mahasiswa. Penilaian idealnya dilakukan tidak hanya diakhir proses 

pembelejaran saja tetapi disaat  proses belajar berlangsung. Hal itu perlu diketahui oleh 

dosen agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran yang 

benar. Apabila ditemui mahasiswa yang mangalami hambatan, maka dosen segera bisa 

mengambil tindkan yang tepat. 

Data yang dikumpulkan melalui penilaian (assessment) bukanlan untuk mencari 

informasi tentang belajar mahasiswa. pembelajaran yang benar seharusnya ditekankan 

pada upaya membantu mahasiswa agar mampu mempelajari (learning how to learn) bukan 

ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi si akhir periode pembelajaran 

(Nurhadi, 2005 : 168). Dengan demikian kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan pada 

hasil. Peserta didik dinilai kemampuannya denga berbagai cara. Prinsip utama assessment 
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tidak hanya menilai apa yang diketahu tapi apa yang dapat dilakukan. Penilaian seharusnya 

mengutamakan kualitas hasil kerja dalam menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan empat kondisi yang ditemukan peneliti dalam proses pembelajaran 

asuhan kebidanan III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pembelajaran masih 

cenderung bersifat konvensional, berpusat pada dosen. Langkah pembelajaran masih belum 

sistematis, belum dapat memvariasikan metode pembelajaran. Pengelolaan kelas belum 

maksimal dan belum dilaksanakan metode diskusi yang inovatif. 

 

 

C. Deskripsi Kondisi Awal Hasil Belajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III Mahasiswa 

Semester IV Prodi D III Kebidanan STIkes Patria Husada Blitar 

Analisis pencarian fakta dilakukan dengan dialog terbuka dengan subyek 

pembelajaran, mengkaji hasil tes belajar asuhan kebidanan pada petemuan-pertemuan 

sebelumnya. Selain itu juga menganalisis hasil tes belajar sebelum dilakukan tindakan yaitu 

awal semester genap hingga pada pokok bahasan sebelum membuat pengaksjian asuhan 

kebidanan masa nifas.   

Beberapa data hasil dialog dengan mahasiswa ternyata memperkuat dugaan 

terdapat permasalahan dalam pembelajaran asuhan kebidanan  III saat ini, yaitu mahasiswa 

kesulitan dalam membangun, mengkontruksi pemahaman konsep teori-teori asuhan 

kebidanan III secara kontekstual karena selama ini mahasiswa terbangun dengan diskusi 
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kelompok secara sederhana dimana peran dosen masih sangat dominan. Walaupun 

sebenanrnya sebagian konsep yang dipelajari sangant dekat dengan kehidupannya apalagi 

mahasiswa pernah mengikuti praktik klinik baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas. 

Sehingga dampak akhir dari semua ini adalah penguasaan kompetensi mata kuliah yang 

diidentifikasi dari hasil belajar mereka juga relatif rendah. 

Pernah disampaikan oleh salah satu mahasiswa bernama Titis Dwi Jayanti dalam 

kesempatan dialog, bahwa “…..mata kuliah asuhan kabidanan III menurut saya terbilang 

sulit, dikarenakan banyak sekali kemungkinan komplikasi yang mungkin muncul. Pernah 

saya berusaha membaca di buku, tapi kadang kenyataannya tidak sama dengan yang saya 

temui di lahan praktik. Sehingga menurut saya perlu sekali sering diadakan latihan 

mengerjakan kasus dan nilai harian saya semakin lama semakin turun…”. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran asuhan kebidanan III yang dilaksanakans selama ini 

cenderung kurang inovatif untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Peran dosen masih sangat dominan, yang seharusnya manjadi fasilitator.  Diperkuat lagi 

dengan pernyataan Wahyu Budiasih, bahwa “…..peran dosen dalam pembelajaran asuhan 

kebidanan III hanya ceramah saja, padahal menurut saya lebih baik diskusi biar kita juga tau 

pengalaman teman-teman di lahan praktik kemarin. Kalau memang tidak sesuai maka bisa 

dibahas bersama. Nilai harian saya yang kemarin hanya mendapat 65…”. 

Sedangkan fakta yang memperkuat dugaan masalah pada penguasaan kompetensi 

belajar ekonomi mahasiswa adalah dari hasil awal tes sebelum dilakukan tindakan yaitu 

perolehan rata-rata nilai hanya 65 dan dicapai 63,1 %. Sedangkan indikator pencapaian yang 
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diharapkan dalam penelitian ini adalah bahwa mahasiswa yang mendapat nilai ≥ 76 dalam 

pembelajaran asuhan kebidakan III, sebesar 85% dari keseluruhan mahasiswa. 

Berdasarkan pencapaian hasil belajar mahasiswa semester IV prodi DIII Kebidanan 

sebelum dilakukan tindakan pada lampiran 13, maka dapat kita ketahui bahwa pencapaian 

hasil belajar asuhan kebidanan III prodi DIII Kebidanan semester IV STIKes Patria Husada 

Blitar masih rendah, yaitu mahasiswa yang dinyatakan sesuai dengan kriteria lulus nilai 71 

atau nilai mutu B sebesar 4 orang atau 21,05 %. Diduga karena daya serap pemahaman 

terhadap materi oleh mahassiwa juga belum optimal, dampak proses dari kegiatan 

pembelajaran selama ini juga belum ada peningkatan yang signifikan. Ditunjukkan dari 

gejala awal sebelum tindakan, setiap proses pembelajaran asuhan kebidanan III mahasiswa 

cenderung pasif, tidak semangat, kurang konsentrasi dan cenderung diam. 

D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Pembelajaran 

Perencanaan tindakan pembelajaran merupakan langkah operasional awal 

dari penelitian tindakan kelas yang disusun mengacu kepada hipotesis tindakan, 

yaitu : penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered Head together 

melalui metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Sebelum pelaksanaan  pembelajaran tindakan faktual dilakukan, ada 

beberapa tindakan awal yang direncanakan dan disiapkan secara baik bersama 
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kolaborator, agar pelaksanaan pembelajaran tindakan berjalan dengan lancar, 

antara lain : 

1) Menyamakan persepsi anatara dosen sebagai peneliti dengan kolaborator 

tentang penelitian tindakan kelas penerapan pembelajaran konstruktivisme 

model Numbered Head Together melalui metode problem solving untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

2) Mensosialisasikan proses penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving siswa tindakan 

kelas 

3) Menentukan materi pembelajaran pada tindakan penelitian siklus 1, secara 

keseluruhan sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

terangkum pada lampiran 14. 

4) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving sebanyak 4 x 50 

menit (dalam 2 pertemuan), secara umum terlihat dalam lampiran 15. 

5) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya tindakan pembelajaran, seperti slide presentasi, komputer, 

LCD proyektor, instrumen berupa tes analisa kasus beserta lembar jawab 

dan sumber buku yang relevan dengan tuntunan belajar. 

6) Menyiapkan instrumen observasi untuk mengobservasi kegiatan dosen, 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran dan format penilaian hasil 

belajar. 
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7) Mendeskripsikan secara jelas peran dosen sebagai fasilaitator pembelajaran 

tindakan, sebagai observer dan sebagai evaluator. Selain itu juga 

dideskripsikan kewajiban siswa sebagai subyek dalam pembelajaran. Peran 

dosen sebagai fasilitator pada intinya adalah menyediakan segala fasilitas 

yang dapat menciptakan mahasiswa belajar, termasuk didalamnya sebagai 

salah satu sumber belajar dan sebagai motivator. Sebagai observer bersama 

kolaborator, bertugas mengamati aktifitas kelas dan kemampuan analisa 

mahasiswa, sedangkan sebagai evaluator dosen melaksanakan penilaian tes 

untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Pelaksanaan Tindakan Siklus I                                                                                                                                         

      Pada pertemuan pembelajaran tindakan 1 dilaksanakan, mahasiswa sudah 

mendapat materi tentang bagaimana cara membuat manajemen asuhan kebidanan 

pada ibu nifas dengan 7 langkah Varney saat semester II. Pada pelaksanaan 

pertemuan 1 (tanggal 6 April 2009 ), mahasiswa belajar tentang bagaimana 

membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari pertama sesuai manajemen asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus yang telah ditentukan oleh dosen 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 
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melakukan apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney guna membangun serta mengkontruksi pemahaman awal 

mahasiwa, dengan mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney. Dosen menjelaskan konsep kasus asuhan 

kebidanan ibu nifas fisiologis hari pertama yang dibantu oleh slide komputer 

dan LCD proyektor . Apersepsi dilakukan dengan alokasi waktu 20 menit. 

Apersepsi yang dilakukan dosen kurang menarik perhatian mahasiswa, 

sehingga tidak ada pertanyaan bagi mahasiswa. Dan dosen yang 

memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait fisiologis masa nifas dan 

manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney. 

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

depan nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 

mempunyai nomor dan bergabung pada kelompok I, II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus 

asuhan masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format 
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asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3) Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 

dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Bahkan lebih banyak  mahasiswa 

menyatakan sama pendapatnya dengan teman yang diberi 

kesempatan menjawab lebih awal (alokasi waktu 30 menit). 

c) Penutup  

1) mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 
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2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

Pada pelaksanaan pertemuan II pada tanggal 9 April 2009, mahasiswa belajar 

membuat asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis hari ke-3 dengan pembelajaran yang 

sama. Adapun acara proses belajar mengajar adalah sebagai berikut : 

a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 

melakukan apersepsi tentang teori masa nifas fisiologis hari ke-3 serta 

manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney guna membangun serta 

mengkonstruksi pemahaman awal mahasiswa, dengan mengajukan 

pertanyaan tentang kontent dari asuhan kebidanan 7 langkah Varney. 

Apersepsi dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit. Dalam apersepsi 

mahasiswa hanya sedikit yang bertanya kepada dosen. 

b)  Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kiri depan 

nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap mempunyai 
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nomor dan bergabung pada kelompok I, II dan III. Dosen menjelaskan 

konsep kasus ibu nifas fisiologis hari ke-3  yang dibantu oleh slide 

komputer dan LCD proyektor. 

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa aplikasi manajemen 7 langkah Varney pada ibu nifas hari ke-3 

serta pengisisan format asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai 

dengan manajemen 7 langkah Varney.  

3)  Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 

dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 
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tanggapan ataupun pertanyaan. Pada pertemuan ini hanya beberapa 

mahasiswa yang mulai memebri tanggapan terhadap jawaban 

temannya meskipun  (alokasi waktu 30 menit). 

c)  Penutup  

1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

c. Observasi dan Evaluasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran tindakan pertemuan 1 pada 

siklus penelitian, untuk mengetahui kegiatan dosen dan aktifitas mahasiswa selama 

berlangsungnya tindakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving pada mata kuliah Asuhan 

Kebidanan III. 

(1)  Observasi Kegiatan Dosen Pada Siklus 1 

 Berdasarkan lampiran 16  observasi kegiatan dosen pada siklus 1dapat diketahui 

bahwa pada fase pendahuluan, dosen telah menyampaikan materi yang akan dipelajari dan 

telah menggali ingatan atau review materi manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah 

Varney . Suasana kelas masih kurang kondusif karena mayoritas mahasiswa lupa akan 

langkah-langkah yang dikemukakan Varney yang telah dipelajari di semester 2 lalu. Dosen 
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terus menggali ingatan mahasiswa dengan cara memberi pertanyaan “apa yang harus dikaji 

pada pasien?”. Setelah kelas mulai memahami apa yang menjadi dasar pokok bahasan kali 

ini, maka dosen menjelaskan tujuan pembelajaran beserta indikatornya dibantu media slide 

dan LCD proyektor. 

 Pada kegiatan inti, dosen mulai membagi 5 kelompok dengan 7 anggota per 

kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara memberi nomor urut pada mahasiswa duduk di 

bangku paling depan sebelah kanan mulai nomor 1 sampai dengan 7 dan diulang sesuai 

urutannya. Setelah itu, nomor 1-7 digabung menjadi kelompok I dan seterusnya. Berhubung 

sisa 3 mahasiswa maka dimasukkan ke kelompok I, II dan III sesuai dengan nomor masing-

masing. Diberitahukan kepada mahasiswa untuk tetap menghafal nomor yang telah ditunjuk 

dosen. Selanjutnya para mahasiswa membentuk kelompok dengan bangku melingkar per 

kelompok dan dosen membagi kasus pada setiap kelompok. Pada saat itu dosen lupa belum 

menjelaskan konsep kasus, tetapi dijelaskan sebelum dibagikan kasus dengan menggunakan 

slide yang ada di depan kelas.  

 Setelah semua mahasiswa mendapat kasus, dosen memberi kesempatan kelompok 

untuk menganalisa kasus tersebut dengan alokasi waktu 30 menit. Pada saat itu juga dosen 

keliling ke masing-masing kelompok dan mengamati aktivitas kelompok Setelah 30 menit 

berlangsung  dilanjutkan dengan dosen menunjuk nomor 3 pada mahasiswa untuk 

menjawab pertanyaan atau analisa kasus pada langkah 1 manajemen 7 langkah Varney yaitu 

pengkajian. Mahasiswa dengan nomor 3 kelompok I menjawab pertanyaan dosen terkait 

apa saja yang termasuk dalam pengkajian data pasien. Pada saat itu juga dosen melakukan 
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pengamatan terkait jawaban dari mahasiswa yang ditunjuk dan memasukkan dalam 

penilaian pada saat proses mengemukakan pendapat. Berikutnya dosen memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa yang lain dengan nomor yang sama untuk mengemukakan 

pendapatnya (hal tersebut dilakukan pada setiap mahasiswa) yaitu nomor 3 pada kelompok 

III. Demikian seterusnya sampai langkah 7 terjawab. Diakhir setiap langkah dosen 

membimbing mahasiswa untuk mengemukakan kesimpulan/ generalisasi atas jawaban 

semua mahasiswa sehingga menjadi suatu pemahaman yang baru dan sama bagi 

mahasiswa. Pada saat itu juga dosen memberikan kebebasan untuk bertanya dan 

menanggapi hasil diskusi. 

 Di bagian penutup dosen membagikan kasus kepada mahasiswa yang dikerjakan per 

individu dengan alokasi waktu 15 menit. Setelah semua selesai dosen melakukan refleksi 

akhir pertemuan dengan cara menanyakan kembali kepada mahasiswa terkait materi hari 

ini dan apakah ada yang kurang jelas.  

 Keterlaksanaan dosen dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 92,31 % dan langkah-langkah yang tidak diterapkan adalah 7,69 %. 

(3) Observasi Kegiatan Mahasiswa Pada Tindakan I 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama 

pembelajaran model Numbered Head Together melalui metode problem solving yang dapat 

dilihat pada lampiran 17.  
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Berdasarkan  tabel pada lampiran 17maka dapat diketahui bahwa pada saat 

fenomena awal yang diajukan mahasiswa kurang antusias terhadap materi yang akan 

diberikan. Kata salah seorang mahasiswa bahwa materi manajemen 7 langkah Varney dulu 

sudah pernah diajarkan. Dengan demikian banyak yang kurang memperhatikan, bisa juga 

karena dosen didalam memberikan fenomena kurang menarik. Sehingga mahasiswa ada 

yang tidak memperhatikan. Saat ditanya terkait materi, mayoritas mahasiswa hanya diam 

dan ada beberapa yang bertanya. Dengan demikian dosen akhinya memutuskan memberi 

sejumlah pertanyaan kepada mahasiswa.  

Memasuki  kegiatan inti, mahasiswa mulai dibagi kelompok dan duduk bersama 

dengan kelompoknya dengan posisi melingkar. Saat itu juga mahasiswa mendapat kasus 

dari dosen. Dengan bekerja kelompok mahasiswa mengerjakan soal dengan menganalisa 

sesuai manajemen 7 langkah Varney dengan alokasi waktu 30 menit. Suasana kelas tampak 

hidup dan mahasiswa terlihat lebih aktif, dengan adanya diskusi kelompok. 30 menit berlalu 

dosen memberikan pertanyaan terkait dengan langkah 1 manajemen 7 langkah Varney, 

kepada salah satu nomor mahasiswa. Dengan segala kesiapan mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen secara bergantian sesuai nomor yang dimilki masing-masing dengan 

alokasi waktu 30 menit. Akan tetapi ada beberapa mahasiswa tidak memberi sanggahan 

atau bertanya terhadap jawaban temannya di kelompok lain. Bahkan ada beberapa 

mahasiswa menyebutkan “idem” dengan kelompok sebelumya. Tetapi lama kelamaan ada 

beberapa mahasiswa aktif dan tidak terasa waktu hampir habis. Akhrinya mereka berhasil 

menyimpulkan hasil diskusi secara bersama-sama dan didampingi dosen. 
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Pada kegiatan penutup, mahaisswa dapat menyimpulkan kembali materi yang 

dibahas hari ini. Juga para mahasiswa mengerjakan post test per individu selama 15 menit. 

Dengan demikian bisa diketahui potensi mahasiswa di dalam pembuatan asuhan kebidanan. 

Keterlaksanaan mahasiswa dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 75 % dan langkah-langkah yang tidak diterapkan adalah 25  %. 

a. Data Hasil Belajar Asuhan Kebidanan 3 Mahasiswa Pada Tindakan I 

Berdasarkan indikator pencapaian yaitu hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Asuhan kebidanan III. Hasil belajar Asuhan Kebidanan III sebelum dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas, dosen tidak melakukan penilaian proses, akan tetapi berdasar hasil belajar 

Asuhan Kebidanan III tahun lalu yaitu dengan rata-rata kelas hanya 67. Seperti yang 

diisyaratkan panduan akademik STIKes Patria Husada Blitar  bahwa penilaian total prestasi 

belajar yaitu nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 70%, penilaian penugasan, harian, kuis 20% 

dan presensi kehadiran 10%. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan kebidanan III 

ini dinilai pada saat poses belajar mengajar penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

numbered head together melalui metode problem solving pada siklus 1 yaitu pada lampiran 

18. 

Berdasarkan data hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa pada lampiran 18 

setelah tindakan I siswa yang memperoleh nilai ≥ 76 sebesar  42,1%, sehingga belum 

memenuhi indikator pencapaian hasil belajar dan perlu ditindaklanjuti ke siklus II, untuk 

ketercapaian sebesar 85% dari seluruh siswa. 
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Hambatan yang dialami siswa sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar maksimal 

atau mencapai tingkat penguasaan kompetensi penuh klasikan maupun individu adalah 

mahasiswa belum dinyatakan siap atas perubahan metode pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa yeng sebelumnya hanya ceramah. Mereka masih terbiasa dengan pola 

belajar dan pendalaman materi serta berfikir lebih kritis terhadap analisa kasus yang masih 

belum optimal. Selain itu pada proses pembelarajan ini mahasiswa secara individu dituntut 

untuk menjawab pertanyaan dosen menyampaikan pendapat atau jawaban, sehingga ada 

beberapa mahasiswa kurang percaya diri.  

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diatas, peneliti bersama kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut : 

1) Kinerja dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan penerapan pembelajarn 

konstruktivisme model numbered head together melalui metode problem 

solving sudah seperti yang direncanakan semula bersama kolaborator, namun 

perlu penekanan lagi terkait dengan pemaparan fenomena dan pemberian 

stimulus agar mahasiswa mau bertanya  di awal pembelajaran dan melakukan 

apersepsi yang lebih jauh dan luas sehingga mahasiswa tertarik dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu pada penjelasan konsep kasus, 

yang seharusnya dijelaskan dulu setelah mahasiswa menerima kasus agar 

mahasiswa mudah memahami konsep atau isi kasus. Sedangkan yang 

dilakukan dosen pada saat itu adalah menjelaskan kasus dulu padahal kasus 
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belum dibagikan. Pada saat inti pembelajaran semua berjalan lancar cuma 

pada saat pemberian pertanyaan di awal-awal dosen kurang memberikan 

stimulasi pada mahasiswa sehingga mahasiswa kurang aktif bertanya, 

menjawab kurang memberi sanggahan kepada jawaban kelompok lain. Tapi 

setelah diobservasi secara lanjut, dosen telah melakukan stimulasi-stimulasi 

agar mahasiswa labih aktif. Dosen juga sebaiknya memberikan reward 

terhadap mahasiswa yang dianggap telah baik dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. 

2) Kegiatan mahasiswa sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada 

awal pembelajaran terkesan mahasiswa kurang antusias tetapi pada saat 

memasuki inti pembelajaran mahasiswa mulai menikmati atau merasakan hal 

yang baru pembelajaran dengan metode ini. Pada awalnya kebanyakan 

mahasiswa kurang antusias terhadap materi, bahkan ada yang tidak 

memperhatikan dosen yang karena dosen kurang memberikan fenomena 

yang menarik diawal pembelajaran. Sehingga mahasiswa tidak ada yang 

bertanya terkait materi dingga akhirnya dosen yang memberi pertanyaan dan 

mahasiswa menjawab pertanyaan. Pada inti pembelajran sudah sesuai 

dengan rencana, mulai dari pembentukan kelompok, menganalisa kasus 

secara kelompok hingga menjawab pertanyaan dosen sesuai dengan nomor. 

Akan tetapi pada akhir kegiatan inti mahasiswa kurang aktif di dalam memberi 

sanggahan jawaban temannya. Sepertinya mahasiswa perlu motivasi dari 

dosen untuk lebih aktif. Di bagian penutup semua lancar, disaat 
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menyimpulkan pembelajaran mahasiswa antusias serentak menyimpulkan 

apa yang telah diperoleh hari ini. Hingga pengerjaan post tes berjalan dengan 

tenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Pada tindakan ini dosen perlu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

terutama pada penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered 

head Together melalui metode problem solving. Meninjau kembali bahwa 

pembelajaran ini sangat membutuhkan keaktifan mahasiswa di dalam 

berpendapat. Dosen juga perlu menegur atau memotivasi mahasiswa yang 

kurang aktif dan mengkonfirmasikan mahasiswa bahwa aktifitas pembelajaran 

juga termasuk dalam penilaian. 

4) Hasil belajar mahasiswa sudah bisa dikatakan memenuhi indikator 

pencapaian. Yaitu ada peningkatan nilai belajar dari mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen saat pembelajaran berlangsung dengan hasil post tes yang 

dikerjakan secara individu. Akan tetapi hanya sekitar 70 % mendapat nilai 76 

atau setara dengan nilai B. Dengan demikian ada beberapa penekanan yang 

harus dilakukan yaitu dosen sebaiknya memberikan penguatan 

(reinforcement) dari generalisasi yang sudah disampaikan oleh siswa dalam 

kerangka konstruktivisme, sehingga mahasiswa mempunyai feedback sebagai 

pemahaman sebagai dasar penyelesaian kasus. 

2.   Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Pembelajaran 
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Pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 setelah pembelajaran selesai, dosen 

berdiskusi dengan kolaborator di ruang Dosen STIKes Patria Husada Blitar. Dalam 

diskusi dibahas hasil pengamatan terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

pada siklus I. berdasarkan hasil diskusi tersebut kemudian disusun perencanaan 

pembelajaran siklus II.  

Sebelum pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus II dilakukan, ada beberapa 

kegiatan awal yang direncanakan dan disiapkan dalam rangka perbaikan agar 

pelaksanaan pembelajaran tindakan dapat berjalan dengan lancar, antara lain : 

1) Menyamakan persepsi antara dosen sebagai peneliti dengan 

kolaborator untuk tindakan pada siklus II 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran konstruktivisme Model 

Numbered Head Together dengan Metode Problem Solving siklus II 

sebanyak 2 x 50 menit (dalam 1 pertemuan), secara umum terlihat pada 

lampiran 19. 

3) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving sebanyak 4 x 

50 menit (dalam 2 pertemuan), secara umum terlihat dalam tabel 

berikut : 

4) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya tindakan pembelajaran, seperti slide presentasi, 

komputer, LCD proyektor, instrumen berupa tes analisa kasus beserta 
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lembar jawab dan sumber buku yang relevan dengan tuntunan belajar 

pada siklus II 

5) Menyiapkan instrumen observasi untuk mengobservasi kegiatan dosen, 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran dan format penilaian 

hasil belajar sebagai kelanjutan pada siklus I 

6) Mendeskripsikan secara jelas job discription dosen sebagai fasilaitator 

pembelajaran tindakan, sebagai observer dan sebagai evaluator. Selain 

itu juga dideskripsikan kewajiban siswa sebagai subyek dalam 

pembelajaran. Peran dosen sebagai fasilitator pada intinya adalah 

menyediakan segala fasilitas yang dapat menciptakan mahasiswa 

belajar, termasuk didalamnya sebagai salah satu sumber belajar dan 

sebagai motivator. Sebagai observer bersama kolaborator, bertugas 

mengamati aktifitas kelas dan kemampuan analisa mahasiswa, 

sedangkan sebagai evaluator dosen melaksanakan penilaian tes untuk 

mengetahui hasil belajar mahasiswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan, dalam 

rangka tindakan perbaikan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode Problem Solving pada mata kuliah 

Asuhan Kebidanan III. 

Pada pelaksanaan pertemuan 1 siklus II  (tanggal 4 Mei 2009 ), mahasiswa 

belajar tentang bagaimana membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari pertama 
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sesuai manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus yang 

telah ditentukan oleh dosen dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a)  Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan sesuai 

dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen melakukan 

apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney guna 

membangun serta mengkonstruksi pemahaman awal mahasiwa, dengan 

mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney. Dosen menjelaskan konsep kasus asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis 

hari pertama yang dibantu oleh slide komputer dan LCD proyektor . Apersepsi 

dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit. Dengan dosen menggambarkan 

fenomena, mahasiswa mulai tertarik dan ada beberapa yang bertanya. Kembali 

dosen mengulangi melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa lain, dan 

mahasiswa mulai interaktif berusaha menjawab meskipun jawaban belum 

sesuai dengan harapan dosen.  

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

belakang nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 
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mempunyai nomor sesuai urutannya dan bergabung pada kelompok I, 

II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus 

asuhan masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format 

asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3) Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok, suasana kelompok mulai aktif dan interaktif antar 

anggota kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 
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dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Pada saat ini mahasiswa secara 

individu mulai berani mengungkapkan pendapatnya sehingga suasana 

kelas terasa hidup adanya saling manambahkan pendapat (alokasi 

waktu 30 menit). 

 

 

 

c) Penutup  

1) mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

Pada pelaksanaan pertemuan 2 siklus II  (tanggal 9 Mei 2009 ), mahasiswa 

belajar tentang bagaimana membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari ke-3 

fisiologis sesuai manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus 

yang telah ditentukan oleh dosen dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 
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melakukan apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney guna membangun serta mengkonstruksi pemahaman awal 

mahasiwa, dengan mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney. Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan 

tentang pasien nifas yang ditemui saat praktik klinik semester lalu baik di 

Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Salah seorang mahasiswa berpendapat 

dan mendeskripsikan bagaimana orang nifas itu. Dosen memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa lain untuk menambahkan pendapat temannya. 

Ada beberapa mahasiswa mulai memberikan pendapatnya.. Kembali dosen 

mengulangi melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa lain, dan 

mahasiswa sangat interaktif berusaha menjawab dan hasilnya relevan dan 

sesuai dengan harapan dan teori.  

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

belakang nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 

mempunyai nomor sesuai urutannya dan bergabung pada kelompok I, 

II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Dosen menjelaskan 
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konsep kasus asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis hari pertama yang 

dibantu oleh slide komputer dan LCD proyektor . Apersepsi dilakukan 

dengan alokasi waktu 15 menit Pengajuan pertanyaan berupa 

penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus asuhan 

masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format asuhan 

kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3)   Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok, suasana kelompok mulai aktif dan interaktif antar 

anggota kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil salah satu nomor dalam 

kelompok tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan 

kelompoknya sesuai, mengacungkan tangannya dan 

mempresentasikan jawabannya untuk seluruh kelas. Mahaiswa  yang 

mempunyai nomor sama pada kelompok lain dengan mahasiswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa lain yang belum 
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jelas dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Pada saat ini mahasiswa secara 

individu mulai berani mengungkapkan pendapatnya sehingga suasana 

kelas terasa hidup adanya saling manambahkan pendapat bahkan ada 

yang berani menyanggah penyataan temannya (alokasi waktu 30 

menit). 

 

d) Penutup  

1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

c. Observasi Dan Evaluasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran tindakan pertemuan 2 pada 

siklus penelitian, untuk mengetahui kegiatan dosen dan aktifitas mahasiswa selama 

berlangsungnya tindakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving pada mata kuliah Asuhan 

Kebidanan III. 

(1)  Observasi Kegiatan Dosen Pada Siklus II 
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 Berdasar tabel pada lampiran 20 dapat diketahui bahwa pada fase pendahuluan, 

dosen telah mengukur pengetahuan awal mahasiswa dengan memberikan pertanyaan 

terkait dengan manajemen 7 langkah Varney dan fisologis masa nifas. Mahasiswa diminta 

untuk mendeskripsikan tentang pasien nifas yang ditemui saat praktik klinik semester lalu 

baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Salah seorang mahasiswa berpendapat dan 

mendeskripsikan bagaimana orang nifas itu. Dosen memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa lain untuk menambahkan pendapat temannya. Ada beberapa mahasiswa mulai 

memberikan pendapatnya. Dosen juga menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini ada 

peneliaian per mahasiswa pada saat ditanya oleh dosen. Setelah kelas mulai memahami apa 

yang menjadi dasar pokok bahasan kali ini, maka dosen menjelaskan tujuan pembelajaran 

beserta indikatornya dibantu media slide pada komputer dan LCD proyektor. 

 Pada kegiatan inti, dosen mulai membagi 5 kelompok dengan 7 anggota per 

kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara memberi nomor urut pada mahasiswa duduk di 

bangku paling depan sebelah kanan mulai nomor 1 sampai dengan 7 dan diulang sesuai 

urutannya. Setelah itu, nomor 1-7 digabung menjadi kelompok I dan seterusnya. Berhubung 

sisa 3 mahasiswa maka dimasukkan ke kelompok I, II dan III sesuai dengan nomor masing-

masing. Diberitahukan kepada mahasiswa untuk tetap menghafal nomor yang telah ditunjuk 

dosen. Selanjutnya para mahasiswa membentuk kelompok dengan bangku melingkar per 

kelompok dan dosen membagi kasus pada setiap kelompok. 

 Setelah semua mahasiswa mendapat kasus, secara sistematis dosen menjelaskan 

kasus dengan bantuan slide pada komputer dan LCD proyektor. Setelah itu dosen memberi 
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kesempatan kelompok untuk menganalisa kasus tersebut dengan alokasi waktu 30 menit. 

Pada saat itu juga dosen keliling ke masing-masing kelompok dan mengamati aktivitas 

kelompok Setelah 30 menit berlangsung  dilanjutkan dengan dosen menunjuk nomor 2 pada 

mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau analisa kasus pada langkah 1 manajemen 7 

langkah Varney yaitu pengkajian. Mahasiswa dengan nomor 2 kelompok I menjawab 

pertanyaan dosen terkait apa saja yang termasuk dalam pengkajian data pasien. Pada saat 

itu juga dosen melakukan pengamatan terkait jawaban dari mahasiswa yang ditunjuk dan 

memasukkan dalam penilaian pada saat proses mengemukakan pendapat. Berikutnya dosen 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang lain dengan nomor yang sama untuk 

mengemukakan pendapatnya (hal tersebut dilakukan pada setiap mahasiswa) yaitu nomor 2 

pada kelompok I. Demikian seterusnya sampai langkah 7 terjawab. Diakhir setiap langkah 

dosen membimbing mahasiswa untuk mengemukakan kesimpulan/ generalisasi atas 

jawaban semua mahasiswa sehingga menjadi suatu pemahaman yang baru dan sama bagi 

mahasiswa. Pada saat itu juga dosen memberikan kebebasan untuk bertanya dan 

menanggapi hasil diskusi sehingga suasana kelas terasa hidup dan interaktif. 

 Di bagian penutup dosen membagikan kasus kepada mahasiswa yang dikerjakan per 

individu dengan alokasi waktu 15 menit. Setelah semua selesai dosen melakukan refleksi 

akhir pertemuan dengan cara menanyakan kembali kepada mahasiswa terkait materi hari 

ini dan apakah ada yang kurang jelas.  
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 Keterlaksanaan dosen dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 100 %. 

(2) Observasi Kegiatan Mahasiswa Pada Siklus II 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama 

pembelajaran model Numbered Head Together melalui metode problem solving yang 

tertera pada lampiran 21.  

Berdasarkan tabel pada lampiran 21, maka dapat diketahui bahwa pada saat fase 

pendahuluan, mahasiswa terlihat konsentrasi  dan antusian setelah dosen telah 

memberikan fenomena dan memberi kesempatan mahasiswa untuk mendeskripsikan 

tentang ibu nifas pada saat melakukan praktik klinik semester lalu di Rumah Sakit maupun 

puskesmas. Salah seorang mahasiswa mendeskripsikan dan mahasiswa yang lain menjawab 

setelah diberikan kesempatan dosen untuk menanggapi argumentasi temannya. Dari 

berbagai masukan mahasiswa sehingga bisa dikontruksikan menjadi suatu pemahaman yang 

utuh bagi pengetahuan mahasiswa. 

Memasuki  kegiatan inti, mahasiswa mulai dibagi kelompok dan duduk bersama 

dengan kelompoknya dengan posisi melingkar. Saat itu juga mahasiswa mendapat kasus 

dari dosen. Dengan bekerja kelompok mahasiswa mengerjakan soal dengan menganalisa 

sesuai manajemen 7 langkah Varney dengan alokasi waktu 30 menit. Suasana kelas tampak 

hidup dan mahasiswa terlihat lebih aktif, dengan adanya diskusi kelompok. 30 menit berlalu 

dosen memberikan pertanyaan terkait dengan langkah 1 manajemen 7 langkah Varney, 
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kepada salah satu nomor mahasiswa. Dengan segala kesiapan mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen secara bergantian sesuai nomor yang dimilki masing-masing. Mahasiswa 

terlihat aktif dan antusia ketika dipanggil nomornya serta dalam memberikan pendapatnya 

dan bahkan ada yang menyanggah penyataan dari temannya pada kelompok yang lain. 

Pada kegiatan penutup, mahasiswa dapat menyimpulkan kembali materi yang 

dibahas hari ini. Juga para mahasiswa mengerjakan post test per individu selama 20 menit. 

Dengan demikian bisa diketahui potensi mahasiswa di dalam pembuatan asuhan kebidanan. 

Keterlaksanaan mahasiswa dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

siklus 2 adalah 100 %. 

 

c. Data Hasil Belajar Asuhan Kebidanan 3 Mahasiswa Pada Tindakan I 

Berdasarkan indikator pencapaian yaitu hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Asuhan kebidanan III. Hasil belajar Asuhan Kebidanan III sebelum dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas, dosen tidak melakukan penilaian proses, akan tetapi berdasar hasil belajar 

Asuhan Kebidanan III tahun lalu yaitu dengan rata-rata kelas hanya 67. Seperti yang 

diisyaratkan panduan akademik STIKes Patria Husada Blitar  bahwa penilaian total prestasi 

belajar yaitu nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 70%, penilaian penugasan, harian, kuis 20% 

dan presensi kehadiran 10%. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan kebidanan III 

ini dinilai pada saat poses belajar mengajar penerapan pembelajaran konstruktivisme model 
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numbered head together melalui metode problem solving pada siklus 1 yaitu pada lampiran 

22. 

Berdasarkan data hasil belajar ashuan kebidanan III mahasiswa setelah siklus II, 

mahasiswa yang memperoleh nilai ≥ 76 sebesar 89,4 %, sehingga sudah memenuhi indikator 

pencapaian hasil belajar yaitu 85% dari seluruh mahasiswa. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diatas, peneliti bersama kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut : 

1) Kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran Numbered head Together dengan metode problem solving 

sudah seperti yang direncanakan semula bersama kolaborator. Semua 

tahapan pada kegiatan inti sudah dilaksanakan sesuai rencana. Pada 

kegiatan penutup dosen sudah memberdayakan mahasiswa untuk 

menggeneralisasikan hasil diskusi. Untuk mengembangkan konstruksi 

pemahaman mahasiswa, dosen juga sudah memberikan penguatan 

(reinforcement) pada akhir setiap jawaban mahasiswa. Dosen juga sudah 

memberikan reward terhadap kelompok atau mahasiswa yang dianggap 

telah baik dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

2) Kegiatan mahasiswa sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, 

mereka benar-benar merasakan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar 

mengajar mereka. Dengan presentasi jawaban per mahasiswa tersebut, 
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maka hal tersebut cukup merangsang kepercayaan diri mereka dalam 

menyampaikan pendapat di kelas bahkan tumbuh rasa saling bersaing di 

dalam memberikan jawaban yang lebih tepat. Mahasiswa juga sudah 

optimal dalam mengungkapkan pendapat atau menyimpulkan materi yang 

telah dibahas, berdasarkan pengalaman yang mereka bangun sendiri 

berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Dengan demikian secara 

otomatis pengetahuan mahasiswa akan meningkat yang berpengaruh pada 

hasil belajarnya. 

3) Proses pembelajaran penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered head Together melalui metode problem solving pada siklus II ini 

sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah rencanakan bersama 

kolaborator. Secara langkah sudah terlampaui dengan sistematis dan 

berurutan. Karena membutuhkan keaktifan mahasiswa, dosen telah berhasil 

di dalam menstimulasi mahasiswa dalam menyampaikan perdapat dan 

memberikan reward yang menjadikan mahasiswa lebih bersaing didalam 

mengemukakan pendapatnya. Disisi lain pembelajran ini juga dinyatakan 

mampu membangun atau mengkonstruksi pemahaman mahasiswa di dalam 

mencapai sebuah pengetahuan baru secara teori maupun kenyataan. 

4) Dampak produk dari proses pembelajaran ini adalah hasil belajar 

mahasiswa. Berdasarkan pemahaman-pemahaman yang telah mereka 

bangun sendiri, dosen hanya sebagai moivator dan mediator 

membuatpemikiran mereka menjadi sangat bermakna, sehingga 
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ketercapaian hasil belajar juga mengalami peningkatan. Mahasiswa semakin 

memahami bahwa di dalam menjawab pertanyaan tidak harus sama persis 

dengan buku tapi dipadukan dengan pengalaman yang mereka dapatkan di 

praktik klinik kebidanan semester lalu di Rumah Sakit maupun Puskesmas. 

Selama proses belajar mengajar pun tidak sia-sia,karena juga sebagai 

penilaian kinerja dosen yang juga sebagai peneliti bahkan sebagai gambaran 

dosen yang lain untuk lebih mengembangkan metode pembelajaran yang 

efektif. 

E. Hasil Penelitian 

Setelah dilaksanakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered 

Head Together melalui metode Problem Solving dua siklus yang sudah dipaparkan pada 

subbab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa 

dapat ditingkatkan, sebagai jawaban terhadap rumusan masalah pada Bab I. Dengan 

demikian hipotesis tindakan yang berbunyi “penerapan pembelajaran konstruktivisme 

model Numbered Head Together melalui Metode Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar Asuhan Kebidanan III mahasiswa” yang diajukan pada bab III dapat dipenuhi. 

Hasil penelitian akan dipaparkan sesuai dengan permasalahan penelitian tindakan 

kelas ini yang paparannya merupakan indikator pencapaian tindakan yaitu ada peningkatan 

hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa dengan penerapan pembelejaran 

konstruktivisme model Numbered Head Together melalui metode Problem Solving di STIKes 

Patria Husada Blitar. 
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Berdasarkan hasil tes hasil belajar sebelumnya atau yang dilakukan sebelum 

penelitian tindakan kelas, hanya 10 mahasiswa yang memenuhi standar kelayakan batas 

nilai lulus (B) di STIKes Patria Husada Blitar. Selama proses pembelajaran juga tidak ada 

penilaian proses, sehingga sistematika penilaian berkelanjutan dalam pembelajaran tidak 

optimal. Mahasiswa terlihat diskusi yang dilaksanakan secara sederhana, selain itu 

pembelajaran masih cenderung teacher center atau ceramah. Dengan demikian berefek 

pada hasil belajar mahasisiwa yang kurang atau tidak sesuai dengan standar nilai kelulusan. 

Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk mengoptimalkan penilaian yaitu selama 

proses pembelajaran dan akhir pembelajaran dengan memberikan tes untuk mengetahui 

hasil belajar mahasiswa. Dengan dilakukannya tindakan selama 2 siklus, mahasiswa juga 

nampak semakin tumbuh kegiatan berprestasi karena mereka dalam suasana pembelarajan 

yang kooperatif, komunikatif seakan suasana belajar menjadi milik mereka. Pemahaman-

pemahaman materi menjadi sangat bermakna bagi mereka karena dengan menganalisa 

kasus sehingga baik selama proses belajar maupun pada saat uji kompetensi mereka dapat 

menuangkan pikiran mereka dengan baik. 

Berdasarkan hasil tes belajar akhir siklus II dapat diintegrasikan dengan penilaian 

proses dan hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa prodi DIII Kebidanan STIKes Patria 

Husada Blitar dapat dikatakan meningkat dan mememenuhi indikator pencapaian yang 

diajukan dan dapat dilihat pada tabel di lampiran 23. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 
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Terkait dengan indikator pencapaian dalam penelitian ini bahwa dengan penerapan 

pembelajaran konstruktivisme model Numbered Head Together melalui Metode Problem 

Solving dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III 

yang sudah tercapai yaitu (1) ada perubahan pada diri mahasiswa yang sebelumya 

mahasiswa cenderung diam mendengarkan dosen berceramah akan tetapi dalam penelitian 

ini mahasiswa menjadi lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya (2) 

mahasiswa ada peningkatan berpikir kritis dan kemampuan menganalisa kasus yang telah 

diberikan dosen (3) pembelajaran tidak membosankan, lebih menyenangkan, lebih 

berkonsentrasi, lebih perhatian dan lebih mudah memahami materi yang diberikan, dan (4) 

ada peningkatan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III mahasiswa 

prodi DIII kebidanan STIKes Patria Husada Blitar yaitu nilai tes sebelum tindakan 71 menjadi 

≥ 76 dan dicapai oleh minimal 85% dari keseluruhan mahasiswa. 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti sebelum dilakukan tindakan bahwa hasil 

belajar mahasiswa cenderung rendah, bila dibandingkan dengan standar keyayakan nilai 

lulus B yang harus dipenuhi. Selain itu pembelajaran selama ini masih cenderung tidak 

produktif atau konvensional. Untuk itu peneliti berusaha untuk mengatasi permasalahan 

yang ada dengan menerapkan pembelajaran konstruktivisme melalui model Numbered 

Head Together melalui metode Problem Solving. 

Penelitian tindakan kelas ini dipilih oleh peneliti untuk mengatasi masalah 

pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti berkolaborasi 

dengan teman sejawat dan seorang ahli terhadap mahasiswa semester IV prodi DIII 
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Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar. Tujuan penelitian bagio bagi mahasiswa adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar yang nantinya bisa berkontribusi pada prestasi belajar akhir 

semester IV. Sedangkan tujuan penetilian bagi dosen adalah untuk meningkatkan 

keprofesionalannya sekaligus sebagai pangkal perubahan proses pembelajaran. 

Pembelajaran dengan penerapan konstruktivisme model Numbered Head Together 

melalui metode problem solving dalam penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar 

asuhan kebidanan III mahasiswa semester IV prodi DIII Kebidanan STIKes Patria Husada 

Balitar. Penelitian ini dilakukan dalam  2 siklus. Setiap siklusnya terdapat 4 tahap dalam 2 

pertemuan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Dari setiap siklusnya, 

ditemukan keberhasilan dan ketidak berhasilan dosen dalam mengatasi masalah. Ketidak 

berhasilan pada siklus sebelumnya dilakukan upaya tindakan perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

Hasil pelaksanaan penelitian ini, dari siklus satu ke siklus berikutnya harus 

menunjukkan perubahan dan upaya perbaikan. Dari indikator yang telah ditetapkan dan 

ingin dicapai yang dirumuskan pada rencana pembelajaran pada siklus pertamadan kedua, 

dapat diketahui terjadi peningkatan ketercapaian indikator. 

Berdasarkan pada uraian diatas, jelaslah bahwa tindakan-tindkaan yang dipilih dan 

dilakukan dalam penelitian ini, dapat dipertanggung jawabkan baik secara teoritik maurun 

empirik. Ditinjau dari segi teoritik, tindakan-tindakan tersebut mengacu pada pendapat para 

ahli. Sedangkan dari segi empirik tindakan nyata yang dapat terlihat hasilnya yaitu hasil 

belajar asuhan kebidanan mahasiswa meningkat. 
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Setelah dilakukan tindakan selama dua siklus indikator pencapaian yang 

dicanangkan dalam bab III dapat dicapai, bahwa dengan penerapan pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered Head Together melalui metode problem solving di kelas 

semester IV prodi DIII Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar, hasilnya adalah ada 

peningkatan hasil belajar Asuhan Kebidanan III mahasiswa dari 65 menjadi ≥ 76 dan dicapai 

oleh 89,4 % dari keseluruhan mahasiswa. 

G. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini nasih belum sempurna dan terdapat 

beberapa kekurangan atau keterbatasan. Dengan memperhatikan beberapa alasan yang 

bersifat prosedural di lapangan, peneliti memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari, 

antara lain : 

1. Penelitian ini sebuah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada proses tindakan di 

kelas, sehingga sifatnya sangat kontekstual terkai dengan situasi dan kondisi kelas yang 

diteliti 

2. Penelitian tindakan kelas idealnya satu siklus, akan tetapi tindakan penelitian ini 

dilaksanakan dalam waktu lama agar peneliti benar-benar dapat mengetahui kelemahan 

dan kelebihannya. Namun karena suatu kondisi tertentu, maka dalam penelitian ini 

dipilih waktu lebih dari satu bulan untuk menyelesiakan 2 siklus. Sehingga dalam waktu 

tersebut dapat diketahui oleh peneliti perkembangan aktifitas belajar siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

H. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Patria Husada Blitar didirikan oleh Yayasan 

Peduli Pendidikan dan Kesehatan Patria Husada Blitar yang merupakan lembaga pendidikan 

perguruan tinggi swasta di Blitar yang akan menghasilkan perawat dan bidan yang 

kompeten dan memiliki daya saing. STIKes Patria Husada Blitar mendapat ijin operasional 

dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Mendiknas Nomor 180/D/O/2006 

tanggal 1 sepetember 2006, setelah mendapat rekomendasi dari departemen Kesehatan RI 

nomor HK. 03.2.4.1.03691 dan pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Nomor 509/PP.PPNI/K/VII/2006 untuk pendirian program studi S-1 Keperawatan dan dari 

Depkes RI Nomor HK. 03.2.4.1.03620 untuk pendirian program studi D-3 kebidanan. 

7. Visi dan Misi STIKes Patria Husada Blitar 

Visi daripada STIKes Patria Husada Blitar adalah menghasilkan tenaga kesehatan 

yang kompeten dan berdaya saing. Adapaun misinya adalah sebagai berikut : 

e. Menyelenggarakan pendidikan professional yang berwawasan global sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan 

f. Membudayakan berpikir kritis melalui kegiatan penelitian untuk 

menyelesaikan masalah kesehatan yang semakin kompleks 
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g. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan secara 

profesional dan bermutu 

h. Meningkatkan kemampuan civitas akademika dalam berhubungan dengan 

lingkungan berdasarkan nilai norma dan nilai moral. 

8. Program Pendidikan 

Program pendidikan yang diselenggarakan STIKes patria Husada Blitar ada dua 

program studi yaitu S-1 Keperawatan dan D-3 Kebidanan. Berpedoman pada Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, maka diselenggarakan program studi S-

1Keperawatan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan profesi dan  program studi D-3 

Kebidanan diselengarakan dalam bentuk pendidikan vokasional. 

9. Jenjang Pendidikan 

Pendidikan yang diselenggarakan pada STIKes Patria Husada Blitar merupakan 

pendidikan pada jenjang Strata-1 (S-1) Keperawatan dengan tujuan untuk menghasilkan 

perawat generalis (Ners) dan jenjang Diploma 3 (D-3) Kebidanan dengan sebutan Ahli 

Madya (A.Md) yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

f. Memiliki jiwa pancasila dan berwawasan Nasional 

g. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang 

keahlian tertentu sehingga mempu menentukan cara penyelesaian masalah 

yang ada dalam kawasan keahliannya 
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h. Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  dalam bidang kesehatan 

i. Mampu menggunakan prinsip-prinsip dan metode pelayanan kesehatan 

untuk memecahkan masalah kesehatan sesuai dengan bidang kehliannya 

j. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi upaya kesehatan 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

10. Lama Pendidikan 

Lama pendidikan untuk program studi D-3 Kebidanan  maksimal 10 (sepuluh) 

semester. Untuk program studi S-1 Keperawatan lama pendidikan maksimal 14 

(empat belas) semester dan lama pendidikan profesi minimal 2 (dua) semester. 

11. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

STIKes Patria Husada Blitar menyelengarakan pendidikan dengan menganut 

system kredit semester (SKS), yaitu suatu system penyelenggaraan pendidikan yang 

dinyatakan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban 

penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam satuan didtem kredit semester (sks) 

atas dasar satuan waktu semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara. 

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program 

pendidikan dalam jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16-19 minggu 

efektif pembelajaran didalamnya termasuk evaluasi ujian semester. 

Satuan kredit semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman 

belajar mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu dalam satu semester. Ketentuan 

tentang sks ditetapkan sebagai berikut : 
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e. Satu sks untuk pengalaman belajar kuliah (PBK) terdiri atas lima puluh 

menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, termasuk 

didalamnya kuliah, seminar, atau tugas lain yang setara. 

f. Satu sks untuk pengalaman belajar prakika (PBP) setara dengan dua jam 

tatap muka masing-masing lima puluh menit yang dilaksanakan di 

laboratorium yang dimilki institusi atau klinik (Rumah 

Sakit/puskesmas/institusi pelayanan kesehatan) selama satu semester. 

g. Satu sks untuk pengalaman belajar klinik /lapangan  (PBK/PBL) adalah 

pengalaman belajar dengan beban tugas di Rumah sakit/ Puskesmas/ 

institusi pelayanan kesehatan atau masyarakat sebanyak 4-5 jam 

perminggu selama satu semester. 

h. Satu sks untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi atau 

karya Tulis ilmiah lain yang setara adalah pengalaman belajar dengan 

beban tugas mandiri sebanyak lima jam sehari selama satu semester atau 

waktu tertentu yang disediakan untuk kegiatan tersebut. 

Penerapan system kredit semester dimaksudkan agar STIKes Patria Husada Blitar 

dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang memungkinkan penyajian program pendidikan 

bervariasi dan fleksibel dengan tujuan memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada 

mahasiswa untuk memilh program menuju semacam jenjang profesi tertentu di masyarakat. 

Secara khusus pemberlakuan system kredit semester di STIKes Patria Husada Blitar 

adalah: 
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h. Memberi peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar 

dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

i. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata 

kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya 

j. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output 

ganda dapat dilaksanakan 

k. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi 

l. Memberikan kemungkinan penyelenggaraan evaluasi yang baik 

m. Memungkinkan terjadinya pengalihan (transfer) kredit antar program studi 

perguruan tinggi 

n. Memungkinkan perpindahan mahasiswa perguruan tinggi satu ke 

perguruan tinggi lain, atau dari satu program studi ke program studi lain 

dalam perguruan tinggi. 

Ciri sistem kredit semester antara lain : 

g. Bobot tiap-tiap kegiatan dinyatakan dalam satuan kredit 

h. Besarnya satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan 

didasarkan atas benyaknya jam kegiatan yang digunakan mahasiswa setiap 

minggunya untuk kegiatan pendidikan 

i. Besarnya satuan kredit untuk tiap kegiatan pendidikan tidak selalu sama 
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j. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. 

Kegiatan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa 

dalam jenjang dan program studi tertentu. Kegiatan pendidikan pilihan 

adalah kegiatan yang disediakan untuk dapat dipilih oleh mahasiswa 

sendiri untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan 

merupakan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa 

dalam jenjang dan program studi tertentu. 

k. Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk 

menentukan beban satuan kredit  yang diambil untuk tiap-tiap semester 

dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan 

l. Banyaknya satuan kredit semester yang dapat diambil oleh mahasiswa 

pada satu semester tertentu ditentukan oleh hasil studi (indeks Prestasi 

Semester) pada semester sebelumnya, waktu yang ada dan kemampuan 

mahasiswa. 

12. Kurikulum Program Studi D-3 Kebidanan STIKes Patria Husada 

Kurikulum pendidikan kebidanan diarahkan untuk mengantisipasi 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan, dengan 

sasaran utama peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat yang berhubungan 

dengan kesehatan wanita dan ibu tanpa meninggalkan pelayanan asuhan kebidanan 

yang difokuskan pada ibu hamil (ante natal care), masa persalinan (intra natal care), 

masa nifas (pasca natal care), pelayanan keluarga berencana, dan konseling 

kesehatan reproduksi pada wanita. 
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Tujuan penyelenggaraan pendidikan program studi D-3 Kebidanan adalah 

menghasilkan bidan dengan sebutan Ahli Madya (A.Md) yang mampu : 

d. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu masa persalinan, ibu 

masa nifas, anak perempuan dengan kebutuhan tertentu dan pelayanan 

keluarga berencana. 

e. Bidang pengelolaan kebidanan meliputi mengelola pelayanan kebidanan 

di pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit, rumah bersalin, maupun 

praktik pribadi bidan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesi 

yang diembannya 

f. Bidang penelitian meliputi mengidentifikasi masalah penelitian 

berdasarkan prinsip dan pendekatan penelitian serta memafaatkan hasil 

penelitian untuk mutu pelayanan kebidanan, berkontribusi mengembangan 

pendidikan kebidanan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan penelitian dalam bidang kebidanan dan kesehatan umumnya. 

Penyelenggaraan pendidikan D-3 kebidanan pada STIKes Patria Husada Blitar 

berpedoman pada : 

d. Tujuan pendidikan nasional 

e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sistem pendidikan 

nasional 

f. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 0310/U/2001 tentang kurikulum 

Diploma 3 bidang kesehatan yang berlaku secara nasional. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Kurikulum pendidikan bidan mengacu pada kurikulum institusi STIKes Patria Husada 

Blitar, yang ditetapkan dengan memperhatikan struktur kurikulum inti pendidikan Diploma 

3 kebidanan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI nomor 0310/U/2001. Beban studi bagi mahasiswa D-3 Kebidanan 

adalah sebesar 112 sks, yang tertera pada lampiran 10. 

Kegiatan pembelajaran pada program studi D-3 kebidanan STIKes Patria Husada 

Blitar setiap tahun akademik akan diakhiri dengan evaluasi akhir disebut Ujian Tahap. 

Selama 6 semester pembelajaran akan dilaksanakan Ujian Tahap dengan sasaran utama, 

seperti dibawah ini : 

d. Akhir semester 2, dilaksanakan Ujian Tahap 1, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Ketrampilan Dasar Praktik Klinik 

e. Akhir semester 4, dilaksanakan Ujian Tahap 2, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Asuhan Kebidanan 1(kehamilan), Asuhan Kebidanan 2 

(Persalinan), Asuhan Kebidanan 3 (Nifas) dan Asuhan  Keluarga 

Berencana 

f. Akhir semester 3, dilaksanakan Ujian Tahap 3, dengan sasaran utama pada 

Mata Kuliah Asuhan  Kebidanan 4 (patologi) dan Asuhan Perinatologi dan 

Balita. 

Metode ujian tahap akan menggunakan OSCE (Objective Structural Clinical 

Evaluation) di laboratorium institusi atau di tatanan klinik. 
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I. Deskripsi Kondisi Awal Proses Belajar Mengajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III 

Mahasiswa Semester IV Prodi D III Kebidanan STIkes Patria Husada Blitar 

 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan untuk menyusun laporan diperoleh 

dari hasil pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Pembicaraan peneliti dangan 

informan menghasilkan sejumlah informasi mengenai proses belajar mengajar di prodi DIII 

Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar.  

Sebelum pembelajaran semester genap tahun ajaran 2007/2008 dimulai, maka 

setiap program studi merencanakan mata kuliah serta proses belajar mengajar sesuai 

dengan kalender akademik. Mata kuliah asuhan kebidanan III ibu nifas ini berada di 

semester IV. Harapan yang dicapai dalam pembelajaran ini yaitu mahasisiwa mampu 

meemahami tentang fisiologis masa nifas, komplikasi, hingga bagaimana mahassiwa mampu 

membuat dokumentasi yang akhirnya bisa diterapkan di tatanan nyata dengan memberikan 

asuhan secara menyeluruh, tepat dan menjadikan proses nifas bisa berjalan dengan normal. 

Dengan demikian sesuai kurikulum GBPP Asuhan Kebidanan III  menurut kurikulum Depkes 

2002, maka di prodi DIII Kebidanan dibuat silabus pembelajaran pada lampiran 11. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Berdasarkan silabus asuhan kebidanan III pada lampiran 11, maka sangat jelas 

bahwa proses pembelajaran di STIKes Patria Husada cenderung masih konvensional dengan 

metode ceramah dan diskusi. Dalam hal ini diskusi hanya bersifat sederhana, dalam setiap 

diskusi membahas materi yang sama dan generalisasi bersama satu kelas dilanjutkan 

dengan dosen yang mengarahkan. Bukan mahasiswa sendiri yang menentukan kebenaran 

teori yang telah didiskusikan. Selanjutnya setiap dosen diwajibkan membuat Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) sebelum memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Salah satu SAP 

yang dibuat oleh dosen  pada lampiran 12. 

Dengan meninjau kembali silabus dan SAP yang dimiliki prodi DIII Kebidanan STIkes 

Patria Husada Blitar, memang selayaknya dilakukan pembenahan proses belajar berupa 

metode pembelajaran yang relevan dan lebih bisa dipahami mahasiswa. Hal ini terjadi tidak 

hanya pada mata kuliah Asuhan Kebianan III saja, akan tetapi cenderung ke semua mata 

kuliah yang lain. 

Pembelajaran Asuhan Kebidanan III untuk semester IV prodi DIII Kebidanan telah 

sampai pada membuat dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan masa 

nifas. Pembelajarannya sudah mengarah kepada pembelajaran konstruktif dimana 

mahasiswa diharapkan bisa membangun sendiri pengetahuan serta wawasannya. Hal ini 

akan berpengaruh pada pembentukan sikap dan karakter apabila sudah lulus dan berada di 

tengah masyarakat nantinya. Mata kuliah asuhan kebidanan III secara keseluruhan 

membahas tentang segala teori masa nifas baik fisiologis maupun patologis yang dipelajari 

dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Dan untuk materi yang terakhir 
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ini mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana medokumentasikan asuhan kebidanan masa 

nifas apabila nanti di lahan praktik mahasiswa bisa menerapkan. 

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran diatas maka kegiatan pembelajaran sudah 

seharusnya berorientasi pada mahasiswa (student center) dangan diskusi atau cooperatif 

learning serta pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan yang lain sebagai salah satu 

pendekatan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran asuhan kebidanan III 

semester IV, mahasiswa sudah mulai melaksanakan pembelajaran diskusi tapi dengan 

metode sederhana serta dosen masih terlihat dominan dan kurang memberdayakan 

mahasiswa untuk membangun sendiri gagasan pengetahuan yang mereka peroleh. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bersama kolaborator terhadap 

pembelajaran ditemukan beberapa kondisi yang perlu ditindak lanjuti, antara lain : 

(5) Dosen pada umumnya mengajar secara konvensional. Pelaksanaan 

pembelajaran masih cenderung konvensional klasikal yaitu dosen aktif sedangkan 

mahasiswa pasif. Dosen belum memahami konstruktif mahasiswa dalam mengembangkan 

gagasan serta pengetahuan mereka. Diskusi sudah dilaksanakan tetapi belum dikembangkan 

metode diskusi yang inovatif, sehingga proses pembelajaran berjalan monoton dan terasa 

tidak menyenangkan. Hal itu tampak pada pembelajaran asuhan kebidanan III saat 

dilaksanakan pengamatan. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat 

pada mahasiswa. Dari dosen akting di depan kelas, mahasiswa menonton mahasiswa akting, 

bekerja, dan berkarya, guru mengarahkan. Pengajaran harus berpusat pada ”bagaimana 

cara” mahasiswa menggunakan pengetahuan baru mereke. Strategi belajar lebih 
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dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik sangat penting bagi mahasiswa yang 

berasal dari proses penilaian (assessment) yang benar. Menumbuhkan belajar dengan kerja 

kelompok itu yang sangat penting bagi kalangan mahasiswa. 

Saat dilakukan pengamatan oleh kolaborator, pada pembelajaran asuhan kebidanan 

III sebelum dilakukan tindakan yaitu pada pokok bahasan cara deteksi dini komplikasi masa 

nifas dan penanganannya. Dosen hanya memberikan ceramah dengan bantuan slide 

komputer dan LCD proyektor. Setelah itu mahasiswa berdiakusi secara sederhana, 

berdasarkan sub pokok bahasan. Setelah selesai diskusi, dilakukan pembahasan secra 

bersama-sama. Disini terlihat peran guru masih sangat dominan. Mahasiswa tidak 

diberdayakan secara optimal dan tidak diberi kesempatan untuk menanggapi pernyataan 

temannya dan mahasiswa tidak berusaha membangun dan mengkonstruksi sendiri 

pemahamannya. Kesimpulan di akhir pembelajaran masih juga dilakukan oleh dosen. 

Langkah-langakh pembelajarannya pun masih belum sistematik. Ketika memulai 

pembelajaran dosen belum menjelaskan tujuan atau indikator yang harus dikuasai 

mahasiswa. Hal ini sangat perlu disampaikan kepada mahassiwa meskipun secara lesan, 

karena mahasiswa harus mengerti kemampuan yang akan dicapai. Dosen aktif mentransfer 

pengatahuan kepada peserta didik. Sedangkan mahasiswa harus menghapal sejumlah 

konsep yang diajarkan oleh dosen. Dosen belum mampu mengembangkan metode 

pembelajaran yang aktif dan inovatif. Dalam hal ini dosen didalam mengajar sudah 

berupaya membuat rencana pembelajaran sendiri. Meski tidak seluruhnya dilaksanakan 

sesuai rencana, bahkan ada yang tidak pernah mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah 
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dilaksanakan. Sehingga tidak tau apa yang disampaikan hari ini benar-benar dipahami oleh 

mahasiswa. 

(6) Penggunaan metode cerama masih dominan, mahasiswa kedengaran bersuara 

serempak kalau menjawab pertanyaan dari dosen. Keberanian bertanya mahasiswa belum 

tampak menonjol, bahkan yang bertanya hanya mahasiswa itu-itu saja. Saat dosen 

menjelaskan macam-macam komplikasi masa nifas, mahasiswa ditanya apa yang menjadi 

masalah pada ibu nifas. Dalam hal ini seharusnya pemodelan yang dianjurkan adalah 

konstruktif atau membangaun pemahaman mahasiswa, sejauh mana mereka memahami. 

Tindakan dosen pada saat itu (saat pengamatan) juga tidak memanfaatkan papan tulis 

dengan baik, seharusnya apapun pendapat mahasiswa ditulis dan bisa disimpulkan bersama 

sesuai teori. Dan mahasiswa menjadi pasif, konsep-konsep penting pembelajaran tidak bisa 

diselami dan  dipahami dengan baik. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang 

menuntut keaktifan pendidik dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan (Mulyasa, 2006 :117). Dosen harus 

mengusai prinsip-prinsip pembelajran, pemulihan, dan penggunaan metode mengajar, 

ketrampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan 

strategi pembelajaran. 

(7) Pengelolaan kelas belum maksimal. Pengaturan mahasiswa dalam kelompok 

perlu dibenahi. Sebab sewaktu bekerja kelompok, duduk anak kurang nyaman masih 

berdesak-desakan. Selain itu masih ada beberapa mahasiswa yang kurang fokus pada kerja 

kelompok, ada yang bermain telepon seluler bahkan ada yang merasa sudah bisa atau 

memang tidak memahami materi maka cenderung diam dan tidak menyumbangkan 
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pendapatnya satupun. Menurut pendapat saya, sebaiknya duduk dibuat berhadap-hadapan 

melingkar per kelompoknya, kursi diatur dengan baik, tidak berdesak-desakan. Posisi ketua 

kelompok dan sekretaris duduk lebih dekat dan ketua mampu menghidupkan suasana 

kelompoknya dalam menjalaskan proses diskusi.  

(8) Dosen belum melakukan penilaian proses. Saat itu, saat itu juga belum 

melakukan penilaian hasil. Penilaian itu sangat penting karena untuk memberi penghargaan 

kepada mahasiswa. Penilaian adalah proses pengumpulan data yang bisa menggambarkan 

perkembangan belajar mahasiswa. Penilaian idealnya dilakukan tidak hanya diakhir proses 

pembelejaran saja tetapi disaat  proses belajar berlangsung. Hal itu perlu diketahui oleh 

dosen agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran yang 

benar. Apabila ditemui mahasiswa yang mangalami hambatan, maka dosen segera bisa 

mengambil tindkan yang tepat. 

Data yang dikumpulkan melalui penilaian (assessment) bukanlan untuk mencari 

informasi tentang belajar mahasiswa. pembelajaran yang benar seharusnya ditekankan 

pada upaya membantu mahasiswa agar mampu mempelajari (learning how to learn) bukan 

ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi si akhir periode pembelajaran 

(Nurhadi, 2005 : 168). Dengan demikian kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan pada 

hasil. Peserta didik dinilai kemampuannya denga berbagai cara. Prinsip utama assessment 

tidak hanya menilai apa yang diketahu tapi apa yang dapat dilakukan. Penilaian seharusnya 

mengutamakan kualitas hasil kerja dalam menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan empat kondisi yang ditemukan peneliti dalam proses pembelajaran 

asuhan kebidanan III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pembelajaran masih 
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cenderung bersifat konvensional, berpusat pada dosen. Langkah pembelajaran masih belum 

sistematis, belum dapat memvariasikan metode pembelajaran. Pengelolaan kelas belum 

maksimal dan belum dilaksanakan metode diskusi yang inovatif. 

 

 

J. Deskripsi Kondisi Awal Hasil Belajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan III Mahasiswa 

Semester IV Prodi D III Kebidanan STIkes Patria Husada Blitar 

Analisis pencarian fakta dilakukan dengan dialog terbuka dengan subyek 

pembelajaran, mengkaji hasil tes belajar asuhan kebidanan pada petemuan-pertemuan 

sebelumnya. Selain itu juga menganalisis hasil tes belajar sebelum dilakukan tindakan yaitu 

awal semester genap hingga pada pokok bahasan sebelum membuat pengaksjian asuhan 

kebidanan masa nifas.   

Beberapa data hasil dialog dengan mahasiswa ternyata memperkuat dugaan 

terdapat permasalahan dalam pembelajaran asuhan kebidanan  III saat ini, yaitu mahasiswa 

kesulitan dalam membangun, mengkontruksi pemahaman konsep teori-teori asuhan 

kebidanan III secara kontekstual karena selama ini mahasiswa terbangun dengan diskusi 

kelompok secara sederhana dimana peran dosen masih sangat dominan. Walaupun 

sebenanrnya sebagian konsep yang dipelajari sangant dekat dengan kehidupannya apalagi 

mahasiswa pernah mengikuti praktik klinik baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas. 

Sehingga dampak akhir dari semua ini adalah penguasaan kompetensi mata kuliah yang 

diidentifikasi dari hasil belajar mereka juga relatif rendah. 
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Pernah disampaikan oleh salah satu mahasiswa bernama Titis Dwi Jayanti dalam 

kesempatan dialog, bahwa “…..mata kuliah asuhan kabidanan III menurut saya terbilang 

sulit, dikarenakan banyak sekali kemungkinan komplikasi yang mungkin muncul. Pernah 

saya berusaha membaca di buku, tapi kadang kenyataannya tidak sama dengan yang saya 

temui di lahan praktik. Sehingga menurut saya perlu sekali sering diadakan latihan 

mengerjakan kasus dan nilai harian saya semakin lama semakin turun…”. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran asuhan kebidanan III yang dilaksanakans selama ini 

cenderung kurang inovatif untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Peran dosen masih sangat dominan, yang seharusnya manjadi fasilitator.  Diperkuat lagi 

dengan pernyataan Wahyu Budiasih, bahwa “…..peran dosen dalam pembelajaran asuhan 

kebidanan III hanya ceramah saja, padahal menurut saya lebih baik diskusi biar kita juga tau 

pengalaman teman-teman di lahan praktik kemarin. Kalau memang tidak sesuai maka bisa 

dibahas bersama. Nilai harian saya yang kemarin hanya mendapat 65…”. 

Sedangkan fakta yang memperkuat dugaan masalah pada penguasaan kompetensi 

belajar ekonomi mahasiswa adalah dari hasil awal tes sebelum dilakukan tindakan yaitu 

perolehan rata-rata nilai hanya 65 dan dicapai 63,1 %. Sedangkan indikator pencapaian yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah bahwa mahasiswa yang mendapat nilai ≥ 76 dalam 

pembelajaran asuhan kebidakan III, sebesar 85% dari keseluruhan mahasiswa. 

Berdasarkan pencapaian hasil belajar mahasiswa semester IV prodi DIII Kebidanan 

sebelum dilakukan tindakan pada lampiran 13, maka dapat kita ketahui bahwa pencapaian 

hasil belajar asuhan kebidanan III prodi DIII Kebidanan semester IV STIKes Patria Husada 
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Blitar masih rendah, yaitu mahasiswa yang dinyatakan sesuai dengan kriteria lulus nilai 71 

atau nilai mutu B sebesar 4 orang atau 21,05 %. Diduga karena daya serap pemahaman 

terhadap materi oleh mahassiwa juga belum optimal, dampak proses dari kegiatan 

pembelajaran selama ini juga belum ada peningkatan yang signifikan. Ditunjukkan dari 

gejala awal sebelum tindakan, setiap proses pembelajaran asuhan kebidanan III mahasiswa 

cenderung pasif, tidak semangat, kurang konsentrasi dan cenderung diam. 

K. Pelaksanaan Penelitian 

2. Siklus I 

e. Perencanaan Tindakan Pembelajaran 

Perencanaan tindakan pembelajaran merupakan langkah operasional awal 

dari penelitian tindakan kelas yang disusun mengacu kepada hipotesis tindakan, 

yaitu : penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered Head together 

melalui metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Sebelum pelaksanaan  pembelajaran tindakan faktual dilakukan, ada 

beberapa tindakan awal yang direncanakan dan disiapkan secara baik bersama 

kolaborator, agar pelaksanaan pembelajaran tindakan berjalan dengan lancar, 

antara lain : 

1) Menyamakan persepsi anatara dosen sebagai peneliti dengan kolaborator 

tentang penelitian tindakan kelas penerapan pembelajaran konstruktivisme 

model Numbered Head Together melalui metode problem solving untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa 
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2) Mensosialisasikan proses penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving siswa tindakan 

kelas 

3) Menentukan materi pembelajaran pada tindakan penelitian siklus 1, secara 

keseluruhan sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

terangkum pada lampiran 14. 

4) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving sebanyak 4 x 50 

menit (dalam 2 pertemuan), secara umum terlihat dalam lampiran 15. 

5) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya tindakan pembelajaran, seperti slide presentasi, komputer, 

LCD proyektor, instrumen berupa tes analisa kasus beserta lembar jawab 

dan sumber buku yang relevan dengan tuntunan belajar. 

6) Menyiapkan instrumen observasi untuk mengobservasi kegiatan dosen, 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran dan format penilaian hasil 

belajar. 

7) Mendeskripsikan secara jelas peran dosen sebagai fasilaitator pembelajaran 

tindakan, sebagai observer dan sebagai evaluator. Selain itu juga 

dideskripsikan kewajiban siswa sebagai subyek dalam pembelajaran. Peran 

dosen sebagai fasilitator pada intinya adalah menyediakan segala fasilitas 

yang dapat menciptakan mahasiswa belajar, termasuk didalamnya sebagai 

salah satu sumber belajar dan sebagai motivator. Sebagai observer bersama 
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kolaborator, bertugas mengamati aktifitas kelas dan kemampuan analisa 

mahasiswa, sedangkan sebagai evaluator dosen melaksanakan penilaian tes 

untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa. 

f. Pelaksanaan Tindakan  

1) Pelaksanaan Tindakan Siklus I                                                                                                                                         

      Pada pertemuan pembelajaran tindakan 1 dilaksanakan, mahasiswa sudah 

mendapat materi tentang bagaimana cara membuat manajemen asuhan kebidanan 

pada ibu nifas dengan 7 langkah Varney saat semester II. Pada pelaksanaan 

pertemuan 1 (tanggal 6 April 2009 ), mahasiswa belajar tentang bagaimana 

membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari pertama sesuai manajemen asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus yang telah ditentukan oleh dosen 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 

melakukan apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney guna membangun serta mengkontruksi pemahaman awal 

mahasiwa, dengan mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney. Dosen menjelaskan konsep kasus asuhan 

kebidanan ibu nifas fisiologis hari pertama yang dibantu oleh slide komputer 

dan LCD proyektor . Apersepsi dilakukan dengan alokasi waktu 20 menit. 
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Apersepsi yang dilakukan dosen kurang menarik perhatian mahasiswa, 

sehingga tidak ada pertanyaan bagi mahasiswa. Dan dosen yang 

memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait fisiologis masa nifas dan 

manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney. 

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

depan nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 

mempunyai nomor dan bergabung pada kelompok I, II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus 

asuhan masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format 

asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3) Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 
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tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 

dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Bahkan lebih banyak  mahasiswa 

menyatakan sama pendapatnya dengan teman yang diberi 

kesempatan menjawab lebih awal (alokasi waktu 30 menit). 

c) Penutup  

1) mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

Pada pelaksanaan pertemuan II pada tanggal 9 April 2009, mahasiswa belajar 

membuat asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis hari ke-3 dengan pembelajaran yang 

sama. Adapun acara proses belajar mengajar adalah sebagai berikut : 
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a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 

melakukan apersepsi tentang teori masa nifas fisiologis hari ke-3 serta 

manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney guna membangun serta 

mengkonstruksi pemahaman awal mahasiswa, dengan mengajukan 

pertanyaan tentang kontent dari asuhan kebidanan 7 langkah Varney. 

Apersepsi dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit. Dalam apersepsi 

mahasiswa hanya sedikit yang bertanya kepada dosen. 

b)  Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kiri depan 

nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap mempunyai 

nomor dan bergabung pada kelompok I, II dan III. Dosen menjelaskan 

konsep kasus ibu nifas fisiologis hari ke-3  yang dibantu oleh slide 

komputer dan LCD proyektor. 

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa aplikasi manajemen 7 langkah Varney pada ibu nifas hari ke-3 
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serta pengisisan format asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai 

dengan manajemen 7 langkah Varney.  

3)  Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 

dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Pada pertemuan ini hanya beberapa 

mahasiswa yang mulai memebri tanggapan terhadap jawaban 

temannya meskipun  (alokasi waktu 30 menit). 

c)  Penutup  
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1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

g. Observasi dan Evaluasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran tindakan pertemuan 1 pada 

siklus penelitian, untuk mengetahui kegiatan dosen dan aktifitas mahasiswa selama 

berlangsungnya tindakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving pada mata kuliah Asuhan 

Kebidanan III. 

(1)  Observasi Kegiatan Dosen Pada Siklus 1 

 Berdasarkan lampiran 16  observasi kegiatan dosen pada siklus 1dapat diketahui 

bahwa pada fase pendahuluan, dosen telah menyampaikan materi yang akan dipelajari dan 

telah menggali ingatan atau review materi manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah 

Varney . Suasana kelas masih kurang kondusif karena mayoritas mahasiswa lupa akan 

langkah-langkah yang dikemukakan Varney yang telah dipelajari di semester 2 lalu. Dosen 

terus menggali ingatan mahasiswa dengan cara memberi pertanyaan “apa yang harus dikaji 

pada pasien?”. Setelah kelas mulai memahami apa yang menjadi dasar pokok bahasan kali 

ini, maka dosen menjelaskan tujuan pembelajaran beserta indikatornya dibantu media slide 

dan LCD proyektor. 
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 Pada kegiatan inti, dosen mulai membagi 5 kelompok dengan 7 anggota per 

kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara memberi nomor urut pada mahasiswa duduk di 

bangku paling depan sebelah kanan mulai nomor 1 sampai dengan 7 dan diulang sesuai 

urutannya. Setelah itu, nomor 1-7 digabung menjadi kelompok I dan seterusnya. Berhubung 

sisa 3 mahasiswa maka dimasukkan ke kelompok I, II dan III sesuai dengan nomor masing-

masing. Diberitahukan kepada mahasiswa untuk tetap menghafal nomor yang telah ditunjuk 

dosen. Selanjutnya para mahasiswa membentuk kelompok dengan bangku melingkar per 

kelompok dan dosen membagi kasus pada setiap kelompok. Pada saat itu dosen lupa belum 

menjelaskan konsep kasus, tetapi dijelaskan sebelum dibagikan kasus dengan menggunakan 

slide yang ada di depan kelas.  

 Setelah semua mahasiswa mendapat kasus, dosen memberi kesempatan kelompok 

untuk menganalisa kasus tersebut dengan alokasi waktu 30 menit. Pada saat itu juga dosen 

keliling ke masing-masing kelompok dan mengamati aktivitas kelompok Setelah 30 menit 

berlangsung  dilanjutkan dengan dosen menunjuk nomor 3 pada mahasiswa untuk 

menjawab pertanyaan atau analisa kasus pada langkah 1 manajemen 7 langkah Varney yaitu 

pengkajian. Mahasiswa dengan nomor 3 kelompok I menjawab pertanyaan dosen terkait 

apa saja yang termasuk dalam pengkajian data pasien. Pada saat itu juga dosen melakukan 

pengamatan terkait jawaban dari mahasiswa yang ditunjuk dan memasukkan dalam 

penilaian pada saat proses mengemukakan pendapat. Berikutnya dosen memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa yang lain dengan nomor yang sama untuk mengemukakan 

pendapatnya (hal tersebut dilakukan pada setiap mahasiswa) yaitu nomor 3 pada kelompok 

III. Demikian seterusnya sampai langkah 7 terjawab. Diakhir setiap langkah dosen 
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membimbing mahasiswa untuk mengemukakan kesimpulan/ generalisasi atas jawaban 

semua mahasiswa sehingga menjadi suatu pemahaman yang baru dan sama bagi 

mahasiswa. Pada saat itu juga dosen memberikan kebebasan untuk bertanya dan 

menanggapi hasil diskusi. 

 Di bagian penutup dosen membagikan kasus kepada mahasiswa yang dikerjakan per 

individu dengan alokasi waktu 15 menit. Setelah semua selesai dosen melakukan refleksi 

akhir pertemuan dengan cara menanyakan kembali kepada mahasiswa terkait materi hari 

ini dan apakah ada yang kurang jelas.  

 Keterlaksanaan dosen dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 92,31 % dan langkah-langkah yang tidak diterapkan adalah 7,69 %. 

(3) Observasi Kegiatan Mahasiswa Pada Tindakan I 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama 

pembelajaran model Numbered Head Together melalui metode problem solving yang dapat 

dilihat pada lampiran 17.  

Berdasarkan  tabel pada lampiran 17maka dapat diketahui bahwa pada saat 

fenomena awal yang diajukan mahasiswa kurang antusias terhadap materi yang akan 

diberikan. Kata salah seorang mahasiswa bahwa materi manajemen 7 langkah Varney dulu 

sudah pernah diajarkan. Dengan demikian banyak yang kurang memperhatikan, bisa juga 

karena dosen didalam memberikan fenomena kurang menarik. Sehingga mahasiswa ada 

yang tidak memperhatikan. Saat ditanya terkait materi, mayoritas mahasiswa hanya diam 
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dan ada beberapa yang bertanya. Dengan demikian dosen akhinya memutuskan memberi 

sejumlah pertanyaan kepada mahasiswa.  

Memasuki  kegiatan inti, mahasiswa mulai dibagi kelompok dan duduk bersama 

dengan kelompoknya dengan posisi melingkar. Saat itu juga mahasiswa mendapat kasus 

dari dosen. Dengan bekerja kelompok mahasiswa mengerjakan soal dengan menganalisa 

sesuai manajemen 7 langkah Varney dengan alokasi waktu 30 menit. Suasana kelas tampak 

hidup dan mahasiswa terlihat lebih aktif, dengan adanya diskusi kelompok. 30 menit berlalu 

dosen memberikan pertanyaan terkait dengan langkah 1 manajemen 7 langkah Varney, 

kepada salah satu nomor mahasiswa. Dengan segala kesiapan mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen secara bergantian sesuai nomor yang dimilki masing-masing dengan 

alokasi waktu 30 menit. Akan tetapi ada beberapa mahasiswa tidak memberi sanggahan 

atau bertanya terhadap jawaban temannya di kelompok lain. Bahkan ada beberapa 

mahasiswa menyebutkan “idem” dengan kelompok sebelumya. Tetapi lama kelamaan ada 

beberapa mahasiswa aktif dan tidak terasa waktu hampir habis. Akhrinya mereka berhasil 

menyimpulkan hasil diskusi secara bersama-sama dan didampingi dosen. 

Pada kegiatan penutup, mahaisswa dapat menyimpulkan kembali materi yang 

dibahas hari ini. Juga para mahasiswa mengerjakan post test per individu selama 15 menit. 

Dengan demikian bisa diketahui potensi mahasiswa di dalam pembuatan asuhan kebidanan. 

Keterlaksanaan mahasiswa dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 75 % dan langkah-langkah yang tidak diterapkan adalah 25  %. 
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a. Data Hasil Belajar Asuhan Kebidanan 3 Mahasiswa Pada Tindakan I 

Berdasarkan indikator pencapaian yaitu hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Asuhan kebidanan III. Hasil belajar Asuhan Kebidanan III sebelum dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas, dosen tidak melakukan penilaian proses, akan tetapi berdasar hasil belajar 

Asuhan Kebidanan III tahun lalu yaitu dengan rata-rata kelas hanya 67. Seperti yang 

diisyaratkan panduan akademik STIKes Patria Husada Blitar  bahwa penilaian total prestasi 

belajar yaitu nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 70%, penilaian penugasan, harian, kuis 20% 

dan presensi kehadiran 10%. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan kebidanan III 

ini dinilai pada saat poses belajar mengajar penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

numbered head together melalui metode problem solving pada siklus 1 yaitu pada lampiran 

18. 

Berdasarkan data hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa pada lampiran 18 

setelah tindakan I siswa yang memperoleh nilai ≥ 76 sebesar  42,1%, sehingga belum 

memenuhi indikator pencapaian hasil belajar dan perlu ditindaklanjuti ke siklus II, untuk 

ketercapaian sebesar 85% dari seluruh siswa. 

Hambatan yang dialami siswa sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar maksimal 

atau mencapai tingkat penguasaan kompetensi penuh klasikan maupun individu adalah 

mahasiswa belum dinyatakan siap atas perubahan metode pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa yeng sebelumnya hanya ceramah. Mereka masih terbiasa dengan pola 

belajar dan pendalaman materi serta berfikir lebih kritis terhadap analisa kasus yang masih 

belum optimal. Selain itu pada proses pembelarajan ini mahasiswa secara individu dituntut 
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untuk menjawab pertanyaan dosen menyampaikan pendapat atau jawaban, sehingga ada 

beberapa mahasiswa kurang percaya diri.  

h. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diatas, peneliti bersama kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut : 

1) Kinerja dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan penerapan pembelajarn 

konstruktivisme model numbered head together melalui metode problem 

solving sudah seperti yang direncanakan semula bersama kolaborator, namun 

perlu penekanan lagi terkait dengan pemaparan fenomena dan pemberian 

stimulus agar mahasiswa mau bertanya  di awal pembelajaran dan melakukan 

apersepsi yang lebih jauh dan luas sehingga mahasiswa tertarik dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu pada penjelasan konsep kasus, 

yang seharusnya dijelaskan dulu setelah mahasiswa menerima kasus agar 

mahasiswa mudah memahami konsep atau isi kasus. Sedangkan yang 

dilakukan dosen pada saat itu adalah menjelaskan kasus dulu padahal kasus 

belum dibagikan. Pada saat inti pembelajaran semua berjalan lancar cuma 

pada saat pemberian pertanyaan di awal-awal dosen kurang memberikan 

stimulasi pada mahasiswa sehingga mahasiswa kurang aktif bertanya, 

menjawab kurang memberi sanggahan kepada jawaban kelompok lain. Tapi 

setelah diobservasi secara lanjut, dosen telah melakukan stimulasi-stimulasi 

agar mahasiswa labih aktif. Dosen juga sebaiknya memberikan reward 
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terhadap mahasiswa yang dianggap telah baik dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. 

2) Kegiatan mahasiswa sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada 

awal pembelajaran terkesan mahasiswa kurang antusias tetapi pada saat 

memasuki inti pembelajaran mahasiswa mulai menikmati atau merasakan hal 

yang baru pembelajaran dengan metode ini. Pada awalnya kebanyakan 

mahasiswa kurang antusias terhadap materi, bahkan ada yang tidak 

memperhatikan dosen yang karena dosen kurang memberikan fenomena 

yang menarik diawal pembelajaran. Sehingga mahasiswa tidak ada yang 

bertanya terkait materi dingga akhirnya dosen yang memberi pertanyaan dan 

mahasiswa menjawab pertanyaan. Pada inti pembelajran sudah sesuai 

dengan rencana, mulai dari pembentukan kelompok, menganalisa kasus 

secara kelompok hingga menjawab pertanyaan dosen sesuai dengan nomor. 

Akan tetapi pada akhir kegiatan inti mahasiswa kurang aktif di dalam memberi 

sanggahan jawaban temannya. Sepertinya mahasiswa perlu motivasi dari 

dosen untuk lebih aktif. Di bagian penutup semua lancar, disaat 

menyimpulkan pembelajaran mahasiswa antusias serentak menyimpulkan 

apa yang telah diperoleh hari ini. Hingga pengerjaan post tes berjalan dengan 

tenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Pada tindakan ini dosen perlu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

terutama pada penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered 

head Together melalui metode problem solving. Meninjau kembali bahwa 
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pembelajaran ini sangat membutuhkan keaktifan mahasiswa di dalam 

berpendapat. Dosen juga perlu menegur atau memotivasi mahasiswa yang 

kurang aktif dan mengkonfirmasikan mahasiswa bahwa aktifitas pembelajaran 

juga termasuk dalam penilaian. 

4) Hasil belajar mahasiswa sudah bisa dikatakan memenuhi indikator 

pencapaian. Yaitu ada peningkatan nilai belajar dari mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen saat pembelajaran berlangsung dengan hasil post tes yang 

dikerjakan secara individu. Akan tetapi hanya sekitar 70 % mendapat nilai 76 

atau setara dengan nilai B. Dengan demikian ada beberapa penekanan yang 

harus dilakukan yaitu dosen sebaiknya memberikan penguatan 

(reinforcement) dari generalisasi yang sudah disampaikan oleh siswa dalam 

kerangka konstruktivisme, sehingga mahasiswa mempunyai feedback sebagai 

pemahaman sebagai dasar penyelesaian kasus. 

2.   Siklus II 

e. Perencanaan Tindakan Pembelajaran 

Pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 setelah pembelajaran selesai, dosen 

berdiskusi dengan kolaborator di ruang Dosen STIKes Patria Husada Blitar. Dalam 

diskusi dibahas hasil pengamatan terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

pada siklus I. berdasarkan hasil diskusi tersebut kemudian disusun perencanaan 

pembelajaran siklus II.  
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Sebelum pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus II dilakukan, ada beberapa 

kegiatan awal yang direncanakan dan disiapkan dalam rangka perbaikan agar 

pelaksanaan pembelajaran tindakan dapat berjalan dengan lancar, antara lain : 

7) Menyamakan persepsi antara dosen sebagai peneliti dengan 

kolaborator untuk tindakan pada siklus II 

8) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran konstruktivisme Model 

Numbered Head Together dengan Metode Problem Solving siklus II 

sebanyak 2 x 50 menit (dalam 1 pertemuan), secara umum terlihat pada 

lampiran 19. 

9) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving sebanyak 4 x 

50 menit (dalam 2 pertemuan), secara umum terlihat dalam tabel 

berikut : 

10) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya tindakan pembelajaran, seperti slide presentasi, 

komputer, LCD proyektor, instrumen berupa tes analisa kasus beserta 

lembar jawab dan sumber buku yang relevan dengan tuntunan belajar 

pada siklus II 

11) Menyiapkan instrumen observasi untuk mengobservasi kegiatan dosen, 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran dan format penilaian 

hasil belajar sebagai kelanjutan pada siklus I 
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12) Mendeskripsikan secara jelas job discription dosen sebagai fasilaitator 

pembelajaran tindakan, sebagai observer dan sebagai evaluator. Selain 

itu juga dideskripsikan kewajiban siswa sebagai subyek dalam 

pembelajaran. Peran dosen sebagai fasilitator pada intinya adalah 

menyediakan segala fasilitas yang dapat menciptakan mahasiswa 

belajar, termasuk didalamnya sebagai salah satu sumber belajar dan 

sebagai motivator. Sebagai observer bersama kolaborator, bertugas 

mengamati aktifitas kelas dan kemampuan analisa mahasiswa, 

sedangkan sebagai evaluator dosen melaksanakan penilaian tes untuk 

mengetahui hasil belajar mahasiswa. 

f. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan, dalam 

rangka tindakan perbaikan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode Problem Solving pada mata kuliah 

Asuhan Kebidanan III. 

Pada pelaksanaan pertemuan 1 siklus II  (tanggal 4 Mei 2009 ), mahasiswa 

belajar tentang bagaimana membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari pertama 

sesuai manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus yang 

telah ditentukan oleh dosen dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a)  Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan sesuai 
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dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen melakukan 

apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney guna 

membangun serta mengkonstruksi pemahaman awal mahasiwa, dengan 

mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney. Dosen menjelaskan konsep kasus asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis 

hari pertama yang dibantu oleh slide komputer dan LCD proyektor . Apersepsi 

dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit. Dengan dosen menggambarkan 

fenomena, mahasiswa mulai tertarik dan ada beberapa yang bertanya. Kembali 

dosen mengulangi melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa lain, dan 

mahasiswa mulai interaktif berusaha menjawab meskipun jawaban belum 

sesuai dengan harapan dosen.  

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

belakang nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 

mempunyai nomor sesuai urutannya dan bergabung pada kelompok I, 

II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Pengajuan pertanyaan 

berupa penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus 
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asuhan masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format 

asuhan kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3) Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok, suasana kelompok mulai aktif dan interaktif antar 

anggota kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil suatu nomor dalam kelompok 

tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan kelompoknya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mempresentasikan jawabannya untuk 

seluruh kelas. Siswa yang mempunyai nomor sama dengan siswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan siswa lain yang belum jelas 

dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Pada saat ini mahasiswa secara 

individu mulai berani mengungkapkan pendapatnya sehingga suasana 

kelas terasa hidup adanya saling manambahkan pendapat (alokasi 

waktu 30 menit). 
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c) Penutup  

1) mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

Pada pelaksanaan pertemuan 2 siklus II  (tanggal 9 Mei 2009 ), mahasiswa 

belajar tentang bagaimana membuat asuhan kebidanan pada ibu nifas hari ke-3 

fisiologis sesuai manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney berdasarkan kasus 

yang telah ditentukan oleh dosen dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a) Pendahuluan, (1) acara tatap muka dimulai; dosen menjelaskan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa diharapkan bisa membuat asuhan kebidanan 

sesuai dengan menajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, (2) dosen 

melakukan apersepsi tentang teori manajemen asuhan kebidanan 7 langkah 

Varney guna membangun serta mengkonstruksi pemahaman awal 

mahasiwa, dengan mengajukan pertanyaan tentang kontent dari asuhan 

kebidanan 7 langkah Varney. Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan 

tentang pasien nifas yang ditemui saat praktik klinik semester lalu baik di 
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Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Salah seorang mahasiswa berpendapat 

dan mendeskripsikan bagaimana orang nifas itu. Dosen memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa lain untuk menambahkan pendapat temannya. 

Ada beberapa mahasiswa mulai memberikan pendapatnya.. Kembali dosen 

mengulangi melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa lain, dan 

mahasiswa sangat interaktif berusaha menjawab dan hasilnya relevan dan 

sesuai dengan harapan dan teori.  

b) Kegiatan Inti : 

1) Penomoran, membentuk kelompok mahasiswa yang bersifat 

heterogen baik dari segi kemampuan akademik maupun usia dari 38 

mahasiswa menjadi 5 kelompok I, II, III, IV, dan V sekaligus melakukan 

penomoran. Dengan cara memberi nomor urut dari barisan kanan 

belakang nomor 1 sampai 7 hingga habis. Sedang sisa 3 orang tetap 

mempunyai nomor sesuai urutannya dan bergabung pada kelompok I, 

II dan III.  

2) Pengajuan pertanyaan, setiap kelompok mendapat kasus yang sama 

beserta lembar jawab yang telah disediakan. Dosen menjelaskan 

konsep kasus asuhan kebidanan ibu nifas fisiologis hari pertama yang 

dibantu oleh slide komputer dan LCD proyektor . Apersepsi dilakukan 

dengan alokasi waktu 15 menit Pengajuan pertanyaan berupa 

penerapan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kasus asuhan 

masa nifas fisiologis hari pertama dan pengisisan format asuhan 
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kebidanan pada ibu nifas sesuai dengan manajemen 7 langkah 

Varney.  

3)   Berpikir bersama, kelompok diminta menganalisa kasus dan 

mengerjakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan manajemen 7 

langkah Varney sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mahasiswa 

berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu 

dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban 

tersebut. Pada tahap ini dosen membimbing dan mengarahkan dalam 

kerja kelompok, suasana kelompok mulai aktif dan interaktif antar 

anggota kelompok (alokasi waktu 30 menit). 

4) Pemberian jawaban, dosen memanggil salah satu nomor dalam 

kelompok tertentu, kemudian mahasiswa yang nomor dan 

kelompoknya sesuai, mengacungkan tangannya dan 

mempresentasikan jawabannya untuk seluruh kelas. Mahaiswa  yang 

mempunyai nomor sama pada kelompok lain dengan mahasiswa yang 

presentasi pada kelompok lain diharuskan untuk menanggapi jawaban 

tersebut. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa lain yang belum 

jelas dan ingin mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

tanggapan ataupun pertanyaan. Pada saat ini mahasiswa secara 

individu mulai berani mengungkapkan pendapatnya sehingga suasana 

kelas terasa hidup adanya saling manambahkan pendapat bahkan ada 
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yang berani menyanggah penyataan temannya (alokasi waktu 30 

menit). 

 

d) Penutup  

1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesimpulan dari 

hasil diskusi yang telah dilaksanakan, dosen memberikan penguatan. 

2) Dosen bersama mahasiswa memberikan refleksi terhadap kegiatan 

belajar yang sudah dilakukan. 

3) Dosen memberikan pos test berupa kasus dan dikerjakan per individu. 

g. Observasi Dan Evaluasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran tindakan pertemuan 2 pada 

siklus penelitian, untuk mengetahui kegiatan dosen dan aktifitas mahasiswa selama 

berlangsungnya tindakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered Head Together melalui metode problem solving pada mata kuliah Asuhan 

Kebidanan III. 

(1)  Observasi Kegiatan Dosen Pada Siklus II 

 Berdasar tabel pada lampiran 20 dapat diketahui bahwa pada fase pendahuluan, 

dosen telah mengukur pengetahuan awal mahasiswa dengan memberikan pertanyaan 

terkait dengan manajemen 7 langkah Varney dan fisologis masa nifas. Mahasiswa diminta 

untuk mendeskripsikan tentang pasien nifas yang ditemui saat praktik klinik semester lalu 

baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Salah seorang mahasiswa berpendapat dan 
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mendeskripsikan bagaimana orang nifas itu. Dosen memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa lain untuk menambahkan pendapat temannya. Ada beberapa mahasiswa mulai 

memberikan pendapatnya. Dosen juga menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini ada 

peneliaian per mahasiswa pada saat ditanya oleh dosen. Setelah kelas mulai memahami apa 

yang menjadi dasar pokok bahasan kali ini, maka dosen menjelaskan tujuan pembelajaran 

beserta indikatornya dibantu media slide pada komputer dan LCD proyektor. 

 Pada kegiatan inti, dosen mulai membagi 5 kelompok dengan 7 anggota per 

kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara memberi nomor urut pada mahasiswa duduk di 

bangku paling depan sebelah kanan mulai nomor 1 sampai dengan 7 dan diulang sesuai 

urutannya. Setelah itu, nomor 1-7 digabung menjadi kelompok I dan seterusnya. Berhubung 

sisa 3 mahasiswa maka dimasukkan ke kelompok I, II dan III sesuai dengan nomor masing-

masing. Diberitahukan kepada mahasiswa untuk tetap menghafal nomor yang telah ditunjuk 

dosen. Selanjutnya para mahasiswa membentuk kelompok dengan bangku melingkar per 

kelompok dan dosen membagi kasus pada setiap kelompok. 

 Setelah semua mahasiswa mendapat kasus, secara sistematis dosen menjelaskan 

kasus dengan bantuan slide pada komputer dan LCD proyektor. Setelah itu dosen memberi 

kesempatan kelompok untuk menganalisa kasus tersebut dengan alokasi waktu 30 menit. 

Pada saat itu juga dosen keliling ke masing-masing kelompok dan mengamati aktivitas 

kelompok Setelah 30 menit berlangsung  dilanjutkan dengan dosen menunjuk nomor 2 pada 

mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau analisa kasus pada langkah 1 manajemen 7 

langkah Varney yaitu pengkajian. Mahasiswa dengan nomor 2 kelompok I menjawab 
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pertanyaan dosen terkait apa saja yang termasuk dalam pengkajian data pasien. Pada saat 

itu juga dosen melakukan pengamatan terkait jawaban dari mahasiswa yang ditunjuk dan 

memasukkan dalam penilaian pada saat proses mengemukakan pendapat. Berikutnya dosen 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang lain dengan nomor yang sama untuk 

mengemukakan pendapatnya (hal tersebut dilakukan pada setiap mahasiswa) yaitu nomor 2 

pada kelompok I. Demikian seterusnya sampai langkah 7 terjawab. Diakhir setiap langkah 

dosen membimbing mahasiswa untuk mengemukakan kesimpulan/ generalisasi atas 

jawaban semua mahasiswa sehingga menjadi suatu pemahaman yang baru dan sama bagi 

mahasiswa. Pada saat itu juga dosen memberikan kebebasan untuk bertanya dan 

menanggapi hasil diskusi sehingga suasana kelas terasa hidup dan interaktif. 

 Di bagian penutup dosen membagikan kasus kepada mahasiswa yang dikerjakan per 

individu dengan alokasi waktu 15 menit. Setelah semua selesai dosen melakukan refleksi 

akhir pertemuan dengan cara menanyakan kembali kepada mahasiswa terkait materi hari 

ini dan apakah ada yang kurang jelas.  

 Keterlaksanaan dosen dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

tindakan 1 adalah 100 %. 

(2) Observasi Kegiatan Mahasiswa Pada Siklus II 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama 

pembelajaran model Numbered Head Together melalui metode problem solving yang 

tertera pada lampiran 21.  
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Berdasarkan tabel pada lampiran 21, maka dapat diketahui bahwa pada saat fase 

pendahuluan, mahasiswa terlihat konsentrasi  dan antusian setelah dosen telah 

memberikan fenomena dan memberi kesempatan mahasiswa untuk mendeskripsikan 

tentang ibu nifas pada saat melakukan praktik klinik semester lalu di Rumah Sakit maupun 

puskesmas. Salah seorang mahasiswa mendeskripsikan dan mahasiswa yang lain menjawab 

setelah diberikan kesempatan dosen untuk menanggapi argumentasi temannya. Dari 

berbagai masukan mahasiswa sehingga bisa dikontruksikan menjadi suatu pemahaman yang 

utuh bagi pengetahuan mahasiswa. 

Memasuki  kegiatan inti, mahasiswa mulai dibagi kelompok dan duduk bersama 

dengan kelompoknya dengan posisi melingkar. Saat itu juga mahasiswa mendapat kasus 

dari dosen. Dengan bekerja kelompok mahasiswa mengerjakan soal dengan menganalisa 

sesuai manajemen 7 langkah Varney dengan alokasi waktu 30 menit. Suasana kelas tampak 

hidup dan mahasiswa terlihat lebih aktif, dengan adanya diskusi kelompok. 30 menit berlalu 

dosen memberikan pertanyaan terkait dengan langkah 1 manajemen 7 langkah Varney, 

kepada salah satu nomor mahasiswa. Dengan segala kesiapan mahasiswa menjawab 

pertanyaan dosen secara bergantian sesuai nomor yang dimilki masing-masing. Mahasiswa 

terlihat aktif dan antusia ketika dipanggil nomornya serta dalam memberikan pendapatnya 

dan bahkan ada yang menyanggah penyataan dari temannya pada kelompok yang lain. 

Pada kegiatan penutup, mahasiswa dapat menyimpulkan kembali materi yang 

dibahas hari ini. Juga para mahasiswa mengerjakan post test per individu selama 20 menit. 

Dengan demikian bisa diketahui potensi mahasiswa di dalam pembuatan asuhan kebidanan. 
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Keterlaksanaan mahasiswa dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered head Together melalui metode problem solving pada 

siklus 2 adalah 100 %. 

 

d. Data Hasil Belajar Asuhan Kebidanan 3 Mahasiswa Pada Tindakan I 

Berdasarkan indikator pencapaian yaitu hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Asuhan kebidanan III. Hasil belajar Asuhan Kebidanan III sebelum dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas, dosen tidak melakukan penilaian proses, akan tetapi berdasar hasil belajar 

Asuhan Kebidanan III tahun lalu yaitu dengan rata-rata kelas hanya 67. Seperti yang 

diisyaratkan panduan akademik STIKes Patria Husada Blitar  bahwa penilaian total prestasi 

belajar yaitu nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 70%, penilaian penugasan, harian, kuis 20% 

dan presensi kehadiran 10%. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan kebidanan III 

ini dinilai pada saat poses belajar mengajar penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

numbered head together melalui metode problem solving pada siklus 1 yaitu pada lampiran 

22. 

Berdasarkan data hasil belajar ashuan kebidanan III mahasiswa setelah siklus II, 

mahasiswa yang memperoleh nilai ≥ 76 sebesar 89,4 %, sehingga sudah memenuhi indikator 

pencapaian hasil belajar yaitu 85% dari seluruh mahasiswa. 

h. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diatas, peneliti bersama kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut : 
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1) Kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran Numbered head Together dengan metode problem solving 

sudah seperti yang direncanakan semula bersama kolaborator. Semua 

tahapan pada kegiatan inti sudah dilaksanakan sesuai rencana. Pada 

kegiatan penutup dosen sudah memberdayakan mahasiswa untuk 

menggeneralisasikan hasil diskusi. Untuk mengembangkan konstruksi 

pemahaman mahasiswa, dosen juga sudah memberikan penguatan 

(reinforcement) pada akhir setiap jawaban mahasiswa. Dosen juga sudah 

memberikan reward terhadap kelompok atau mahasiswa yang dianggap 

telah baik dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

2) Kegiatan mahasiswa sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, 

mereka benar-benar merasakan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar 

mengajar mereka. Dengan presentasi jawaban per mahasiswa tersebut, 

maka hal tersebut cukup merangsang kepercayaan diri mereka dalam 

menyampaikan pendapat di kelas bahkan tumbuh rasa saling bersaing di 

dalam memberikan jawaban yang lebih tepat. Mahasiswa juga sudah 

optimal dalam mengungkapkan pendapat atau menyimpulkan materi yang 

telah dibahas, berdasarkan pengalaman yang mereka bangun sendiri 

berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Dengan demikian secara 

otomatis pengetahuan mahasiswa akan meningkat yang berpengaruh pada 

hasil belajarnya. 
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3) Proses pembelajaran penerapan pembelajaran konstruktivisme model 

Numbered head Together melalui metode problem solving pada siklus II ini 

sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah rencanakan bersama 

kolaborator. Secara langkah sudah terlampaui dengan sistematis dan 

berurutan. Karena membutuhkan keaktifan mahasiswa, dosen telah berhasil 

di dalam menstimulasi mahasiswa dalam menyampaikan perdapat dan 

memberikan reward yang menjadikan mahasiswa lebih bersaing didalam 

mengemukakan pendapatnya. Disisi lain pembelajran ini juga dinyatakan 

mampu membangun atau mengkonstruksi pemahaman mahasiswa di dalam 

mencapai sebuah pengetahuan baru secara teori maupun kenyataan. 

4) Dampak produk dari proses pembelajaran ini adalah hasil belajar 

mahasiswa. Berdasarkan pemahaman-pemahaman yang telah mereka 

bangun sendiri, dosen hanya sebagai moivator dan mediator 

membuatpemikiran mereka menjadi sangat bermakna, sehingga 

ketercapaian hasil belajar juga mengalami peningkatan. Mahasiswa semakin 

memahami bahwa di dalam menjawab pertanyaan tidak harus sama persis 

dengan buku tapi dipadukan dengan pengalaman yang mereka dapatkan di 

praktik klinik kebidanan semester lalu di Rumah Sakit maupun Puskesmas. 

Selama proses belajar mengajar pun tidak sia-sia,karena juga sebagai 

penilaian kinerja dosen yang juga sebagai peneliti bahkan sebagai gambaran 

dosen yang lain untuk lebih mengembangkan metode pembelajaran yang 

efektif. 
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L. Hasil Penelitian 

Setelah dilaksanakan penerapan pembelajaran konstruktivisme model Numbered 

Head Together melalui metode Problem Solving dua siklus yang sudah dipaparkan pada 

subbab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa 

dapat ditingkatkan, sebagai jawaban terhadap rumusan masalah pada Bab I. Dengan 

demikian hipotesis tindakan yang berbunyi “penerapan pembelajaran konstruktivisme 

model Numbered Head Together melalui Metode Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar Asuhan Kebidanan III mahasiswa” yang diajukan pada bab III dapat dipenuhi. 

Hasil penelitian akan dipaparkan sesuai dengan permasalahan penelitian tindakan 

kelas ini yang paparannya merupakan indikator pencapaian tindakan yaitu ada peningkatan 

hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa dengan penerapan pembelejaran 

konstruktivisme model Numbered Head Together melalui metode Problem Solving di STIKes 

Patria Husada Blitar. 

Berdasarkan hasil tes hasil belajar sebelumnya atau yang dilakukan sebelum 

penelitian tindakan kelas, hanya 10 mahasiswa yang memenuhi standar kelayakan batas 

nilai lulus (B) di STIKes Patria Husada Blitar. Selama proses pembelajaran juga tidak ada 

penilaian proses, sehingga sistematika penilaian berkelanjutan dalam pembelajaran tidak 

optimal. Mahasiswa terlihat diskusi yang dilaksanakan secara sederhana, selain itu 

pembelajaran masih cenderung teacher center atau ceramah. Dengan demikian berefek 

pada hasil belajar mahasisiwa yang kurang atau tidak sesuai dengan standar nilai kelulusan. 
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Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk mengoptimalkan penilaian yaitu selama 

proses pembelajaran dan akhir pembelajaran dengan memberikan tes untuk mengetahui 

hasil belajar mahasiswa. Dengan dilakukannya tindakan selama 2 siklus, mahasiswa juga 

nampak semakin tumbuh kegiatan berprestasi karena mereka dalam suasana pembelarajan 

yang kooperatif, komunikatif seakan suasana belajar menjadi milik mereka. Pemahaman-

pemahaman materi menjadi sangat bermakna bagi mereka karena dengan menganalisa 

kasus sehingga baik selama proses belajar maupun pada saat uji kompetensi mereka dapat 

menuangkan pikiran mereka dengan baik. 

Berdasarkan hasil tes belajar akhir siklus II dapat diintegrasikan dengan penilaian 

proses dan hasil belajar asuhan kebidanan III mahasiswa prodi DIII Kebidanan STIKes Patria 

Husada Blitar dapat dikatakan meningkat dan mememenuhi indikator pencapaian yang 

diajukan dan dapat dilihat pada tabel di lampiran 23. 

M. Pembahasan Hasil Penelitian 

Terkait dengan indikator pencapaian dalam penelitian ini bahwa dengan penerapan 

pembelajaran konstruktivisme model Numbered Head Together melalui Metode Problem 

Solving dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III 

yang sudah tercapai yaitu (1) ada perubahan pada diri mahasiswa yang sebelumya 

mahasiswa cenderung diam mendengarkan dosen berceramah akan tetapi dalam penelitian 

ini mahasiswa menjadi lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya (2) 

mahasiswa ada peningkatan berpikir kritis dan kemampuan menganalisa kasus yang telah 

diberikan dosen (3) pembelajaran tidak membosankan, lebih menyenangkan, lebih 
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berkonsentrasi, lebih perhatian dan lebih mudah memahami materi yang diberikan, dan (4) 

ada peningkatan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan III mahasiswa 

prodi DIII kebidanan STIKes Patria Husada Blitar yaitu nilai tes sebelum tindakan 71 menjadi 

≥ 76 dan dicapai oleh minimal 85% dari keseluruhan mahasiswa. 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti sebelum dilakukan tindakan bahwa hasil 

belajar mahasiswa cenderung rendah, bila dibandingkan dengan standar keyayakan nilai 

lulus B yang harus dipenuhi. Selain itu pembelajaran selama ini masih cenderung tidak 

produktif atau konvensional. Untuk itu peneliti berusaha untuk mengatasi permasalahan 

yang ada dengan menerapkan pembelajaran konstruktivisme melalui model Numbered 

Head Together melalui metode Problem Solving. 

Penelitian tindakan kelas ini dipilih oleh peneliti untuk mengatasi masalah 

pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti berkolaborasi 

dengan teman sejawat dan seorang ahli terhadap mahasiswa semester IV prodi DIII 

Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar. Tujuan penelitian bagio bagi mahasiswa adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar yang nantinya bisa berkontribusi pada prestasi belajar akhir 

semester IV. Sedangkan tujuan penetilian bagi dosen adalah untuk meningkatkan 

keprofesionalannya sekaligus sebagai pangkal perubahan proses pembelajaran. 

Pembelajaran dengan penerapan konstruktivisme model Numbered Head Together 

melalui metode problem solving dalam penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar 

asuhan kebidanan III mahasiswa semester IV prodi DIII Kebidanan STIKes Patria Husada 

Balitar. Penelitian ini dilakukan dalam  2 siklus. Setiap siklusnya terdapat 4 tahap dalam 2 
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pertemuan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Dari setiap siklusnya, 

ditemukan keberhasilan dan ketidak berhasilan dosen dalam mengatasi masalah. Ketidak 

berhasilan pada siklus sebelumnya dilakukan upaya tindakan perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

Hasil pelaksanaan penelitian ini, dari siklus satu ke siklus berikutnya harus 

menunjukkan perubahan dan upaya perbaikan. Dari indikator yang telah ditetapkan dan 

ingin dicapai yang dirumuskan pada rencana pembelajaran pada siklus pertamadan kedua, 

dapat diketahui terjadi peningkatan ketercapaian indikator. 

Berdasarkan pada uraian diatas, jelaslah bahwa tindakan-tindkaan yang dipilih dan 

dilakukan dalam penelitian ini, dapat dipertanggung jawabkan baik secara teoritik maurun 

empirik. Ditinjau dari segi teoritik, tindakan-tindakan tersebut mengacu pada pendapat para 

ahli. Sedangkan dari segi empirik tindakan nyata yang dapat terlihat hasilnya yaitu hasil 

belajar asuhan kebidanan mahasiswa meningkat. 

Setelah dilakukan tindakan selama dua siklus indikator pencapaian yang 

dicanangkan dalam bab III dapat dicapai, bahwa dengan penerapan pembelajaran 

konstruktivisme model Numbered Head Together melalui metode problem solving di kelas 

semester IV prodi DIII Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar, hasilnya adalah ada 

peningkatan hasil belajar Asuhan Kebidanan III mahasiswa dari 65 menjadi ≥ 76 dan dicapai 

oleh 89,4 % dari keseluruhan mahasiswa. 

N. Keterbatasan Penelitian 
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Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini nasih belum sempurna dan terdapat 

beberapa kekurangan atau keterbatasan. Dengan memperhatikan beberapa alasan yang 

bersifat prosedural di lapangan, peneliti memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari, 

antara lain : 

3. Penelitian ini sebuah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada proses tindakan di 

kelas, sehingga sifatnya sangat kontekstual terkai dengan situasi dan kondisi kelas yang 

diteliti 

4. Penelitian tindakan kelas idealnya satu siklus, akan tetapi tindakan penelitian ini 

dilaksanakan dalam waktu lama agar peneliti benar-benar dapat mengetahui kelemahan 

dan kelebihannya. Namun karena suatu kondisi tertentu, maka dalam penelitian ini 

dipilih waktu lebih dari satu bulan untuk menyelesiakan 2 siklus. Sehingga dalam waktu 

tersebut dapat diketahui oleh peneliti perkembangan aktifitas belajar siswa. 
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