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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN “ LEARNING CELL” UNTUK 

MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR MATAKULIAH BELAJAR DAN 

PEMBELAJARAN DI  PROGRAM STUDI PAUD FIP IKIP PGRI JEMBER. 

 

Agus  Santoso 

 

Abstrak: Learning sell  adalah salah satu bentuk  belajar kooperatif  dalam bentuk 

berpasangan  dimana mahasiswa bertanya dan menjawab pertanyaan bergantian,  

dapat melatih mahasiswa untuk terampil bertanya dan terampil dalam menjawab 

pertanyaan serta berargumentasi. Desain penelitian menerapkan Penelitian 

Tindakan Kelas  model Hopkins. Hasil penelitian menunjukkan: Penerapan 

Strategi Pembelajaran “ Learning Cell” dapat  Meningkatkan  Belajar Mata kuliah 

Belajar dan Pembelajaran Di  Program Studi PAUD FIP IKIP PGRI Jember. 

Peningkatan  tingkat ketuntasan belajar meningkat  dari kondisi awal 59%, setelah 

dilakukan tindakan yang tuntas sebanyak  73 %, setelah dilanjutkan siklus kedua 

meningkat menjadi  91 % . 

 

Kata Kunci: Strategi pembelajaran Learning sell   dan  Hasil Belajar 

 

  

PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU 

Sisdiknas pasal 3 tahun 2003). Menurut John Dewey pendidikan diarahkan agar peserta didik 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat, memperluas dan mengembangkan 

kelimuan  dan membantu peserta didik  agar mampu menjawab tantangan dan gagasan baru di 

masa mendatang. Sesuai dengan paradigma baru pendidikan Indonesia proses pembelajaran 

lebih menekankan keaktifan dan keterlibatan peserta didik (Huda, 2011: 3). 

            Belajar yang mampu mengoptimalkan peserta didik yaitu belajar yang mampu untuk 

membangun pengetahuan di dalam benak peserta didik tersebut. Setiap pengetahuan atau 

kemampuan hanya bisa diperoleh atau dikuasai oleh seseorang apabila orang itu secara aktif 

mengkonstruksi pengetahuan atau kemampuan itu dalam pikirannya. Berdasarkan pandangan 

teori belajar konstruktivisme, dalam proses belajar mengajar, peran pendidik tidak hanya 

memindahkan pengetahuan kepada peserta didik, namun peserta didik harus membangun 

suatu pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya masing-masing (Subakti, 2010:6-7).  

        Dalam kegiatan belajar mengajar banyak  faktor  yang  menentukan  keberhasilan 

belajar. Keberhasilan belajar tidak terlepas dari peran  dosen  dan peserta didik dalam  proses  

pembelajaran, karena  keduanya harus sama-sama aktif. Dosen berperan  sebagai perancang 

pembelajaran  yang dapat menciptakan situasi yang edukatif, dan interaktif. Peserta didik juga 

harus aktif dalam proses pembelajaran.   Maka harus diterapkan strategi pembelajaran yang 

tepat. Strategi pembelajaran learning sell, mengkondisikan kedua pihak yakni pendidik dan 

peserta didik sama-sama aktif.  Learning sell  merupakan  salah satu bentuk  belajar kooperatif  

dalam bentuk berpasangan  dimana peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan 

bergantian berdasar pada materi bacaan yang sama. Sementara Dosen memberikan umpan 
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balik terhadap pertanyaan maupun jawaban tersebut, sehingga jawaban maupun pertanyaan 

akan semakin sempurna (Zaini, 2007).  Kelebihan penerapan strategi pembelajaran Learning 

sell   antara lain dapat melatih peserta didik  untuk terampil bertanya. Hal ini penting karena  

Menurut Borich yang dikutif oleh Cole dan Chan (1990) bahwa pertanyaan adalah ungkapan 

verbal yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain. Pertanyaan digunakan 

oleh dosen untuk melihat pikiran dan tanggapan peserta didik secara benar terhadap 

penjelasan dosen. Disamping itu pertanyaan dapat mendorong peserta didik agar mengajukan 

pendapat, mengajak peserta didik berpikir, untuk mendapatkan umpan balik, jalan untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik dan sebagainya. Disamping itu mengembangkan 

kemampuan bertanya membawa implikasi pada kemampuan: 1) mengembangkan kemampuan 

menemukan, mengorganisasi dan melalui informasi yang diperoleh; 2) Meningkatkan 

kemampuan membentuk dan mengungkapkan pertanyaan berdasarkan informasi yang lengkap 

dan relevan; 3)Mendorong peserta didik mengembangkan ide-ide serta mengemukakannya 

kepada kelompok secara timbal balik. 

Dalam srategi pembelajaran  Learning sell juga melatih dan membangun  

keterampilan  menjelaskan  yakni keterampilan dalam bentuk: 1) menggunakan  bahasa yang 

jelas, berbicara dengan lancar, mendefinisikan istilah-istilah teknis, berhenti sejenak untuk 

melihat respon peserta didik; 2)penggunaan contoh dan ilustrasi yang dapat mengikuti pola 

induktif atau pola deduktif; 3)pemberian tekanan pada bagian-bagian yang penting dengan 

cara: penekanan suara atau mengemukakan tujuan; 4)peserta didik diberi kesempatan untuk 

menunjukkan pemahaman ataupun keraguan ketika penjelasan berlangsung (balikan); 5)Agar 

penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dalam 

penyajiannya perlu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi  (Usman, 1992; Jacobsen, D, Paul E and Donald K., 1989). 

Dengan demikian  penerapan  srategi pembelajaran  Learning Sell akan mampu membangun 

keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi dan mengkomunikasikan  gagasan pikiran 

dan pendapat serta melatih peserta didik untuk berargumentasi mempertahankan pendapatnya. 

Keterampilan ini penting karena dapat dimanfaatkan pada saat nanti terjun ke masyarakat. 

  Berdasarkan hal diatas maka peneliti menerapkan  srategi pembelajaran  Learning 

Sell. Agar dalam pembelajaran peserta didik aktif dan produktif dan merubah kondisi 

sebelumnya yang terjadi di tempat peneliti bertugas, peserta didik pada saat pembelajaran 

tidak aktif, tampak malas dalam mengikuti proses belajar, akhirnya  hasil belajar mahasiswa 

sangat rendah. Hasil penilaian dari tugas yang diberikan, yang merupakan evaluasi awaldari 

44 mahasiswa, hanya 26 mahasiswa yang mencapai ketuntasan belajar atau sebanyak 59% 

dari seluruh mahasiswa. Sehingga  dinyatakan belum tuntas belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka Penelitian Tindakan 

Kelas ( PTK) ini rumusan masalahnya  adalah:    Apakah Penerapan Strategi Pembelajaran “ 

Learning Cell” dapat  Meningkatkan Hasil Belajar Matakuliah Belajar dan Pembelajaran Di  

Program Studi PAUD FIP IKIP PGRI Jember ? 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan tujuan :  Untuk mengkaji tentang  

Penerapan Strategi Pembelajaran “ Learning Cell” untuk   Meningkatkan Kualitas Proses Dan 

Hasil Belajar Matakuliah Belajar dan Pembelajaran. 

     Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat bermanfaat : 1)Untuk 

mahasiswa,  dapat meningkatkan hasil belajar   mata kuliah Belajar dan Pembelajaran; 

2)Untuk kolrga dosen, dapat memberikan informasi tentang  strategi  pembelajaran yang 

sesuai dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran; 3)Untuk  Lembaga IKIP PGRI 

Jemberdapat dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan  proses dan hasil  belajar. 
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METODE PENELITIAN 

 

Subyek  dan waktu Pelaksanaan Penelitian 

 Yang menjadi subyek  dalam penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh mahasiswa  

yang menempuh mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran di Progam  Studi PAUD Fakultas 

Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember pada semester gasal  tahun akademik 2013/2014 

sebanyak 44 Mahasiswa.  

 

Rancangan  Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

merupakan salah satu upaya dosen atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang 

dilakukan untuk memperbaiki kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang 

tidak atau kurang memuaskan dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas 

(Kasbolah, 2006: 9). Dalam hal ini arti kelas tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik yaitu kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam 

waktu bersamaan, menerima pelajaran yang sama dari pendidik yang sama pula. Dalam 

penelitian ini teori tindakan yang digunakan adalah teori tindakan model Hopkins (Arikunto, 

2006:16) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah data berupa angka tentang hasil belajar peserta didik. Pendekatan kualitatif 

adalah ungkapan, tulisan dan perilaku peserta didik yang mengekspresikan peserta didik 

tentang pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar yang diperoleh. Penelitian/penyelidikan 

dilakukan untuk menemukan informasi ilmiah melalui data kualitatif, yang selanjutnya 

dipaparkan secara deskriptif. Data yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif yaitu data 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada waktu pra siklus seperti: metode 

pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Aktivitas peserta didik dilihat dari keaktifan peserta 

didik dalam memperhatikan, bertanya, menjawab pertanyaan, mencatat materi pembelajaran, 

dan antusias dalam mengerjakan tugas. 

Hasil belajar peserta didik pada pelaksanaan siklus 1, dan 2  dinilai dalam bentuk 

angka dan diperkuat melalui wawancara dengan peserta didik tentang proses pembelajaran 

yang berlangsung. Dengan demikian, dapat diketahui prosentase peningkatan hasil belajar 

peserta didik pada siklus 1, dan 2 dengan menggunakan  strategi pembelajaran Learning Cell. 

 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan skema model penelitian tindakan Hopkins 

yaitu suatu suatu model tindakan kelas yang digambarkan dalam bentuk spiral yang terdiri 

dari 4 fase yang meliputi: perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observation), refleksi (reflection).  Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini, 

sebagai dasar penentuan, untuk melanjutkan pada siklus berikutnya adalah didasarkan 

indikator kinerja  atau kriteria keberhasilan dalam bentuk standar ketuntasan minimal yang 

harus dicapai baik secara klasikal maupun secara individual.  Pada saat dimana  pada siklus 

tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan maka diakhiri. Alur pelaksanaan tindakan kelas 

dalam setiap siklus dapat dilihat dari gambar  dibawah ini, dengan tahap-tahap sebagai 

berikut : 
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Tahapan  gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan dan Perencanaan Tindakan  

Dalam tahap ini tindakan kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu menentukan kelas 

dan subyek penelitian yang sesuai dengan hakikat dan masalah penelitian tindakan kelas. 

Kegiatan berikutnya adalah merencanakan tindakan yang akan dilakukan penelitian. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah membuat skenario pembelajaran 

dengan menggunakan  Strategi pembelajaran learning sell.  

Langkah-langkah Strategi pembelajaran learning sell, yaitu sebagai berikut: 

1.Sebagai persiapan mahasiswa  diberi tugas membaca sebuah bacaan  kemudian menulis 

pertanyaan  yang berhubungan  masalah pokok yang muncul dari  bacaan  yang diberikan 

tersebut. 

2.Pada setiap awal  pertemuan kelas, mahasiswa  ditunjuk untuk berpasangan  secara acak  

dengan seorang partner. mahasiswa A mulai dengan pertanyaan  pertama dan dijawab oleh  

mahasiswa B. 

3. Setelah mendapatkan jawaban  dan mungkin  telah dilakukan koreksi  atau diberi tambahan 
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informasi, giliran mahasiswa B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh 

mahasiswa A. 

4. Jika mahasiswa A selesai mengajukan  pertanyaan kemudian dijawab oleh  mahasiswa B, 

ganti mahasiswa B yang bertanya dan seterusnya mahasiswa C, Mahasiswa D, Mahasiswa 

E  dll. 

5. Selama berlangsung tanya jawab dosen  bergerak dari satu pasangan  kepasangan lainnnya  

sambil memberikan feedback atau mengulas jawaban, mengembangkannya  dan dapat 

juga,  bertanya dan/atau  menjawab pertanyaan 

Mempersiapkan sarana dan fasilitas serta sumber belajar yang diperlukan dalam kelas 

serta mempersiapkan bagaimana cara mengobservasi dan menyusun instrumen penelitian  

dalam bentuk mebuat pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

 

2). Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan penelitian yang berupa pelaksanaan 

kegiatan atau rancangan pembelajaran  dengan Strategi pembelajaran learning sell, 

sebagimana di jelaskan pada tahap perencanaan.  Untuk membantu observer dalam 

melakukan pengamatan pelaksanaan tindakan, dibuat alat pengumpul data sebagai alat 

dokumentasi atau catatan yang digunakan untuk memberikan umpan balik yang sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan tindakan. Disepakati pula antara peneliti dan observer bahwa 

kehadiran observer tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

 

3). Tahap Observasi  

Pada kenyataannya tahap observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Observasi merupakan semua kegiatan untuk mengenal, merekam, dan 

mendokumentasikan setiap hal dari proses dan hasil yang dicapai dari tindakan yang 

direncanakan. 

 

4). Tahap Refleksi  

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan yang telah dicatat dalam 

pengamatan. Refleksi diawali dengan diskusi antara observer dan peneliti agar mendapatkan 

solusi untuk memperbaiki kendala yang terjadi di dalam kelas dan upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan analisis, 

sintesis, interprestasi dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh. Dengan 

demikian data yang berhasil diperoleh melalui alat pengumpul data yang terekam oleh peneliti 

dan observer akan dikonfirmasikan, dianalisis dan dievaluasi agar dapat diketahui apakah 

pelaksanaan tindakan tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kegiatan 

refleksi dilakukan berkelanjutan sehingga kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan selalu 

dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. 

. 

5). Tahap Perencanaan Tindakan Lanjutan  

Tahap ini merupakan tahap untuk merencanakan tindakan lanjutan bila hasil refleksi 

pada tindakan sebelumnya belum memuaskan. Perencanaan tindakan lanjutan ini merupakan 

jawaban dari hasil refleksi tindakan sebelumnya yang belum terpecahkan sehingga perlu 

adanya tindakan lanjutan untuk memperbaiki atau memodifikasi tindakan sebelumnya yang 

memang belum dapat mengatasi masalah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam setiap penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian 

ini metode yang digunakan meliputi tes observasi, dukumentasi dan wawancara. 
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Metode Analisis Data 

Analisis data yang diterapkan dalam penelelitian ini adalah analisis diskrip tif 

kualitataif dan deskriptif kuantitatif.  Diskriptif kuantitatif dengan  menggunakan statistik 

deskriptif, dan selanjunya dipaparkan secara kualitatif. Metode Analisis merupakan langkah 

yang sangat menentukan dalam suatu penelitian. Walaupun langkah-langkah penelitian 

terlaksana dengan baik tetapi jika analisa datanya tidak relevan, maka kesimpulan yang 

diperoleh bisa salah dan tidak relevan.  

           Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yang bersifat eksploratif atau developmental. Dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang 

berbentuk angka dan data kuantitatif yang dinyatakan dengan kata-kata atau simbol. Analisis 

deskriptif menggambarkan bahwa dengan tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan 

adanya perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan 

keadaan sebelumnya. 

 

 Indikator Kinerja 

Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata  kuliah Belajar dan pembelajaran 

di ukur dari nilai ketuntasan belajar siswa dengan standar nilai 60 secara individual dapat 

dikatakan telah tercapai ketuntasan dalam belajar khususnya mata kuliah Belajar dan 

Pembelajaran Secara klasikal mencapai ketuntasan 85 % dari total mahasiswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian  

 Sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas, adalah hasil belajar 

yang masih rendah. Sehingga perlu adanya perbaikan metode pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan  ini karena 

dengan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan, hasil belajar nya masih relatif 

rendah dan belum tuntas belajar. Hasil analisis data pada Pra Tindakan ini adalah sebagai 

berikut , yaitu dari 44 mahasiswa, yang mendapat nilai < 60 sebanyak 18 mahasiswa atau 

41%, dan yang mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 26 mahasiswa atau 59%. 

 Selanjutnya peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus I sesuai 

dengan rancangan dan metode yang direncanakan yaitu dengan Strategi pembelajaran 

learning sell. Kemudian peneliti mengadakan analisis data pada siklus I, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Ketuntasan Hasil Belajar Mata Kuliah Belajar dan pembelajaran pada siklus I  

Skor Mahasiswa Persentase (%) 

< 60 12 27% 

60 – 100 32 73% 

Jumlah 44 100% 

Sumber : Data yang diolah 

 

 Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat diketahui pada siklus I mengalami 

peningkatan hasil belajar . Hal ini dapat dipahami karena peserta didik merasa senang dengan 

pembelajaran metode Peta Pikiran yang dilaksanakan, sehingga lebih mudah mengingat 

materi yang diajarkan, dan tingkat penguasaan materi sudah cukup berhasil. Data yang 

diperoleh pada siklus I adalah, yang mendapat nilai < 60 sebanyak 12 mahasiswa atau 
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sebanyak 27%, dan mahasiswa yang mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 32 mahasiswa atau 

sebanyak 73%. Maka pada siklus I, dinyatakan belum  tuntas. Meskipun pada siklus I, 

dinyatakan ketuntasan belajar, meningkat namun masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Adapun kegiatan pembelajaran pada siklus I yang masih kurang berhasil adalah 

mahasiswa masih kurang berani dan percaya diri dalam menyampaikan pertanyaan dan 

pendapat atau gagasan. Sehingga perlu perbaikan pada siklus II. Pada Siklus II dikondisikan, 

mahasiswa lebih rileks dan suasana kelas lebih menyenangkan sehingga terjadi interaktif 

antara mahasiswa dan dosen. 

Setelah menganalisis kegiatan pada siklus I, maka perlu diadakan beberapa perbaikan 

agar hasil yang diharapkan lebih baik. Pada tahap ini semua persiapan dilakukan berdasarkan 

beberapa kelemahan yang terjadi pada siklus I, untuk itu ada beberapa perencanaan ulang 

yang perlu dilakukan.  

Kegiatan observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

utamanya dilakukan oleh dosen (sebagai peneliti) dan dibantu oleh dosen  lain, observasi 

difokuskan pada proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran utamanya berkaitan dengan 

keterampilan dosen  dalam mengajarkan dan aktivitas  peserta didik dalam proses belajar 

mengajar.Observasi juga dilakukan untuk mengetahui aktivitas peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan dilakukan oleh peneliti dan pembantu peneliti. 

Disamping itu peneliti juga memberikan tes tertulis. Untuk mengetahui tingkat  pemahaman 

materi dan pencapaian kompetensi mata pelajaran. 

Selanjutnya analisis data dilaksanakan pada siklus II, dan diperoleh hasil, yang 

menggembirakan yaitu mahasiswa yang mendapat nilai < 60 sebanyak 4 mahasiswa atau 

sebanyak 9%, dan mahasiswa yang mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 34 mahasiswa atau 

sebanyak 91%. Untuk melihat lebih jelas hasil analisis data pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2. Ketuntasan Hasil Belajar Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran pada siklus II 

Skor Mahasiswa Persentase (%) 

< 60 4 9% 

60 – 100 40 91% 

Jumlah 44 100% 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka Siklus II secara klasikal dinyatakan tuntas belajar. 

Sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Peningkatan hasil belajar dari mulai 

Pra Tindakan, siklus I, dan siklus II, dapat sajikan pada tabel 3 dan grafik  di bawah ini.  
 

Tabel. Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran pada 

Pra Tindakan, siklus I, dan siklus II. 

Skor 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Mhs % Mhs % Mhs % 

< 60 18  41% 12  27% 4  9% 

60 – 100 26  59% 32  73% 40  91% 

Jumlah 44 100 % 44 100 % 44 100 % 

Sumber : data yang diolah 
 

 

Grafik 1. Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran  Pra 

Tindakan, siklus I, dan siklus II. 



    Penerapan Strategi Pembelajaran “ Learning Cell” ..., (Agus Santoso) 
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Pembahasan 

Hasil perbandingan hasil belajar  dari Pra Tindakan, siklus I  dan siklus II  tampak 

pada grafik sebagaimana diatas, mengalami peningkatan seperti yang diharapkan, yaitu pada 

Pra Tindakan  dengan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan, hasil belajar nya 

masih relatif rendah dan belum tuntas belajar. Hasil analisis data pada Pra Tindakan ini adalah 

sebagai berikut , yaitu dari 44 mahasiswa, yang mendapat nilai < 60 sebanyak 18 mahasiswa 

atau 41%, dan yang mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 26 mahasiswa atau 59%. 

Selanjutnya peneliti melaksanakan siklus I sesuai dengan rancangan dan metode yang 

direncanakan yaiti dengan pembelajaran Strategi pembelajaran learning sell. Kemudian 

peneliti mengadakan analisis data pada Penelitian Tindakan Kelas. pada siklus I adalah, yang 

mendapat nilai < 60 sebanyak 12 mahasiswa atau sebanyak 27%, dan mahasiswa yang 

mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 32 mahasiswa atau sebanyak 73%. Maka pada siklus I, 

dinyatakan  belum  tuntas. 

Analisis data yang dilaksanakan pada siklus II, diperoleh hasil, yang menggembirakan 

yaitu mahasiswa yang mendapat nilai mendapat nilai < 60 sebanyak 4 mahasiswa atau 

sebanyak 9%, dan mahasiswa yang mendapat nilai 60 – 100 sebanyak 40 mahasiswa atau 

sebanyak 91%. Maka Siklus II secara individual  klasikal dinyatakan tuntas belajar. Sehingga 

tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Ketuntasan belajar ini dapat dipahami karena 

pada dasarnya  Strategi pembelajaran learning sell  dalam prosesnya mahasiswa dilatih dalam 

mengungkapkan pikiran, pendapat dengan tanya jawab, sehingga tertantantang dan mereka 

akan merasa malu dengan temannya jika tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 

temannya sehingga terkondisikan mahasiswa untuk unjuk kemampuannya diahapan teman 

yang lain, maka membawa implikasi hasil belajar meningkat, kemampuan menyususn 

pertanyaan meningkat dan kemampun berkomunikasi juga meningkat (Zaini, 2007). 

Penerapan Strategi pembelajaran learning sell memungkinkan terjadinya hubungan 

interpersonal yang baik antara dosen  dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. 

Mahasiswa dapat belajar dengan kemampuan masing-masing dengan bantuan dosen. Dengan 

startegi ini dosen dapat memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa sehingga terjadi 

hubungan yang lebih dekat antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan 

mahasiswa.  

Pengajaran dengan Strategi pembelajaran learning sell ini memungkinkan mahasiswa 

lebih aktif dalam proses belajar, antara lain keberanian untuk mengemukakan pendapat 

mengenai topik yang sedang di diskusikan dan mencari keputusan yang terbaik berdasarkan 

keputusan bersama, selain itu memberikan rasa tanggung jawab dan berkembangnya daya 

kreatif lebih besar. 

Hasil belajar yang diukur menggunakan tes hasil belajar meliputi hasil belajar sebelum 

penelitian tindakan dilaksanakan (Pra Tindakan), hasil belajar pada siklus I  dan hasil belajar 
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pada siklus II. Perbandingan kedua hasil belajar tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

secara  siknifikan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis di atas penelitian tindakan kelas (PTK) dapat kami 

simpulkan sebagai berikut: Penerapan Strategi Pembelajaran “ Learning Cell” dapat  

Meningkatkan  Belajar Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Di  Program Studi PAUD FIP 

IKIP PGRI Jember. Peningkatan  tingkat ketutasan belajar meningkat  dari kondisi awal 26 

mahasiswa atau 59%, setelah dilakukan tindakan yang tuntas sebanyak 32 mahasiswa atau 73 

%, setelah dilanjutkan siklus kedua meningkat menjadi 40 mahasiswa yang tuntas  atau 91 % 

sehingga yang tidak tuntas hanya 4 mahasiswa atau 9 %. 

 

Saran-saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) diatas maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut :  1) Untuk  teman sejawat para dosen, agar lebih  kreatif 

dalam merancang pembelajaran., salah satunya menerapakan  strategi pembelajaran  Learning 

Cell.  sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa;  2)Untuk  pihak lembaga IKIP 

PGRI Jember  dalam rangka  mendorong penelitian  para dosesn agar dialokasikan dana 

khusus untuk penelitian para doen demi peningkatan kualitas pembelajaran  dan kualitast 

dosen  secara keseluruhan.  
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