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Abstrak—Dengan pembelajaran konvensional, mahasiswa biasanya bersikap pasif 

dan hanya mengharapkan penjelasan dari dosen sehingga hasil belajar mahasiswa 

belum memuaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa pada penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. Penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan prosedur penelitian : rencana 

tindakan  pelaksanaan tindakan  observasi  refleksi. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus integral di Program Studi 

Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu pada 

semester ganjil tahun akademik 2016/2017. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

(1) Cara meningkatkan aktivitas mahasiswa pada penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral adalah menyiapkan lembar 

jawaban agar mahasiswa di setiap kelompok dapat berfokus kepada satu lembar 

jawaban; membuat soal pada kartu soal dengan waktu pengerjaan yang sesuai agar 

masih ada tersedia waktu untuk membuat kesimpulan dan memberi penghargaan; 

memperhatikan jenis kelamin dalam pembagian kelompok; dan meminta anggota 

kelompok yang pasif untuk mewakili kelompoknya melakukan presentasi dan 

membuat kesimpulan; (2) Cara meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral 

adalah menegur mahasiswa yang melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan 

pelajaran; mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya dengan temannya 

saat mempelajari lembar materi; mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya 

dengan temannya saat mempelajari lembar materi; dan mahasiswa yang mewakili 

kelompoknya untuk melakukan presentasi ditentukan oleh dosen, tidak berdasarkan 

nomor anggota kelompoknya, agar setiap anggota kelompok berusaha untuk 

memahami setiap nomor yang dikerjakan oleh kelompoknya dengan cara berdiskusi 

dan bekerja sama.  

Kata kunci: Kooperatif, Quick on the draw, Kalkulus integral 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

Kalkulus integral adalah mata kuliah wajib Program Studi Pendidikan Matematika dan merupakan 

mata kuliah prasyarat untuk mengikuti beberapa mata kuliah lain, yaitu kalkulus peubah banyak, 

persamaan diferensial biasa, dan fungsi kompleks. Dengan pembelajaran konvensional, mahasiswa 

biasanya bersikap pasif dan hanya mengharapkan penjelasan dari dosen. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung monoton dan kurang ada variasi dalam aktivitas belajar mahasiswa. Aktivitas mahasiswa 

adalah keterlibatan mahasiswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan tindakan dalam kegiatan 

pembelajaran [1]. Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan, mereka 

jarang mau bertanya langsung kepada dosen atau temannya. Mahasiswa juga kurang termotivasi untuk 

berdiskusi atau bekerja sama dalam memahami materi perkuliahan dan membantu teman yang mengalami 

kesulitan sehingga hasil belajar mahasiswa belum memuaskan. Dengan demikian diperlukan inovasi 

dalam proses pembelajaran di kelas. Inovasi pembelajaran merupakan kreativitas pendidik untuk 
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menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, variatif, dan bermakna [2]. Salah satu inovasi 

pembelajaran yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dimana peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil yang berjumlah empat sampai enam orang yang heterogen, baik kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras atau suku, dan setiap anggota kelompok mempunyai ketergantungan positif satu sama 

lain [3]. Dalam pembelajaran kooperatif ini, peserta didik termotivasi untuk bekerja sama agar semua 

anggota kelompok memberikan kontribusi untuk keberhasilan kelompok. Pembelajaran kooperatif 

mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran [4]. Setiap anggota kelompok dalam 

pembelajaran kooperatif bertanggungjawab untuk menyesaikan tugasnya demi keberhasilan kelompoknya 

[5]. Nilai yang diperoleh seorang anggota kelompok akan mempengaruhi nilai anggota kelompok yang 

lain. 

Pembagian kelompok dalam pembelajaran kooperatif bertujuan agar semua peserta didik mendapat 

kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses berpikir dan kegiatan pembelajaran serta saling membantu 

teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar [6]. Dalam pembelajaran kooperatif, peserta 

didik yang berkemampuan tinggi termotivasi untuk membantu teman sekelompoknya dan sebaliknya, 

peserta didik yang berkemampuan rendah termotivasi untuk bertanya kepada temannnya yang 

berkemampuan tinggi. Peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik dalam pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan pembelajaran dimana peserta didik 

diorganisasikan secara tradisional [7]. 

Quick on the draw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

perkuliahan kalkulus integral sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjadi kegiatan saling belajar 

antar mahasiswa. Quick on the draw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif dimana peserta didik 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan bekerja sama dengan tujuan menjadi kelompok pertama 

yang menyelesaikan satu set pertanyaan [8]. Oleh karena itu penelitian ini ingin meneliti tentang 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral di 

Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan aktivitas mahasiswa pada penerapan pembelajaran kooperatif  tipe quick on 

the draw dalam perkuliahan kalkulus integral ? 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada penerapan pembelajaran kooperatif  tipe quick 

on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral ? 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan aktivitas mahasiswa pada penerapan pembelajaran 

kooperatif  tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

2. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada penerapan pembelajaran 

kooperatif  tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi dosen untuk meningkatkan mutu 

pengajaran khususnya pada mata kuliah kalkulus integral, meningkatkan kualitas pembelajaran 

mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah kalkulus integral, dan meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar di FKIP Universitas Bengkulu. 

 

II.   METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Jenis penelitian ini 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama ini dalam proses pembelajaran di 

kelas [9]. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas [1]. Penelitian tindakan kelas juga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui tindakan reflektif yang dilakukan dalam bentuk siklus 

[10]. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana data-data hasil penelitian akan 

dikemukakan secara deskriptif. 

B. Subjek Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kalkulus Integral di Program 

Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu pada semester ganjil 

tahun akademik 2016/2017. 

C. Prosedur Penelitian 
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Alur pelaksanaan tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas dalam penelitian sejalan dengan [11] 

yaitu sebagai berikut : 

1. Rencana Tindakan 

a. Merumuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah mahasiswa tidak aktif dan 

hasil belajar rendah dan masalah lain yang ditemukan pada refleksi. 

b. Membuat instrumen penelitian, antara lain silabus, SAP, denah tempat duduk mahasiswa,  kartu 

soal, dan soal tes. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral 

dengan langkah-langkah sesuai dengan sintak pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw yang 

dikemukakan [8] yaitu sebagai berikut : 

a. Menyiapkan tumpukan kartu soal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas dengan 

jumlah tumpukan sebanyak jumlah kelompok dengan tiap tumpukan kartu soal memiliki warna 

berbeda.  

b. Membagi mahasiswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan masing-masing anggota 

kelompok memiliki nomor berbeda. 

c. Menyampaikan aturan permainan. 

d. Memberi tiap kelompok materi sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk tiap mahasiswa dalam 

tiap kelompok. 

e. Meminta mahasiswa untuk mempelajari materi sehingga mahasiswa sudah memberi bekal 

pemahaman untuk mengerjakan kartu soal. 

f. Memulai permainan. Mahasiswa dengan nomor anggota kelompok satu dari tiap kelompok lari ke 

meja di depan kelas yang telah tersedia tumpukan-tumpukan kartu, mengambil kartu soal 

pertanyaan pertama sesuai dengan warna kelompok yang telah ditetapkan, dan membawanya ke 

kelompok. 

g. Jika kelompoknya sudah selesai mengerjakan kartu soal pertanyaan pertama, mahasiswa dengan 

nomor anggota kelompok satu memberikan lembar jawaban kepada dosen untuk diperiksa 

kebenarannya. Dalam penelitian ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk 

mengambil dan memberikan lembar jawaban kelompoknya kepada dosen sesuai dengan nomor 

keanggotaannya dalam kelompok dan nomor soal agar pelaksanaan permainannya menjadi tertib. 

h. Membahas jawaban mahasiswa dengan cara menunjuk salah satu  kelompok untuk menyampaikan 

jawaban dari kartu soal bernomor satu yang telah mereka jawab saat permainan ke depan kelas, 

kemudian menunjuk salah satu kelompok lainnya untuk menyampaikan jawaban dari kartu soal 

bemomor dua dan seterusnya. 

i. Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan. 

j. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang dinyatakan menang dalam permainan. 

3. Observasi 

Dilaksanakan observasi terhadap aktivitas mahasiswa selama penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

4. Refleksi 

Peneliti mengidentifikasi hal-hal yang sudah dicapai dan belum dicapai pada siklus bersangkutan 

sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas mahasiswa selama penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

2. Lembar tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa selama penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskiptif yaitu data hasil temuan dideskripsikan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan.  

1. Lembar Observasi  

 Lembar observasi  terdiri dari 10 butir aspek yang diamati. Data untuk setiap aspek yang diamati 

diolah dengan ketentuan pemberian skor dalam Tabel 1. 

TABEL 1. KRITERIA PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI 
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Kriteria Skor 

K = Kurang 
C = Cukup 

B = Baik 

1 
2 

3 

 

Lembar observasi terdiri dari 10 aspek yang diamati dengan skor tertinggi tiap aspek yang diamati 

adalah 3 dan skor terendah adalah 1, maka skor tertinggi adalah 3 × 10 = 30 dan skor terendah adalah 

1 × 10 = 10. Penilaian aktivitas mahasiswa pada lembar observasi dibagi ke dalam 3 kategori yaitu, 

kurang aktif, cukup aktif, dan aktif. Dengan demikian, kisaran skor tiap kategori adalah sebagai 

berikut:  

                            
                               

               
 

 
         

 
 

  

 
   

Interval penilaian kategori penilaian aktivitas mahasiswa pada lembar  observasi  adalah seperti Tabel 

2. 

TABEL 2. INTERVAL  KATEGORI  PENILAIAN  LEMBAR  OBSERVASI 

Interval Kategori Aktivitas Mahasiswa 

10     16 

16     23 

23     30 

Kurang Aktif 
Cukup Aktif 

Aktif 

2. Lembar Tes 

Rata-rata nilai mahasiswa tiap siklus dihitung dengan menggunakan rumus:                                

   
  

 
    [12] 

Keterangan : 

   = Rata-rata nilai mahasiswa  

   = Jumlah nilai seluruh mahasiswa 

N  = Jumlah mahasiswa 

F.  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral di 

Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu 

dikatakan dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, jika skor total lembar observasi adalah     

  23 atau berada pada kategori aktif. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral di 

Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu 

dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, jika rata-rata nilai tes akhir siklus   65. 

 

III.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Refleksi Awal 

Berdasarkan hasil observasi awal pembelajaran di kelas diketahui bahwa : (a) Umumnya mahasiswa 

bersikap pasif dan hanya mendengar dosen menjelaskan materi perkuliahan; (b) Variasi dalam aktivitas 

belajar mahasiswa kurang; (c) Mahasiswa enggan bertanya kepada dosen atau teman jika mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan; dan (d) Diskusi atau kerja sama 

antarmahasiswa dalam memahami materi perkuliahan dan membantu teman yang mengalami kesulitan 

kurang. 

2. Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan selama 2 pertemuan. Materi perkuliahan pertemuan pertama adalah Integral 

Tentu dan Materi perkuliahan pertemuan kedua adalah Teorema Dasar Kalkulus Kedua. Dalam 

perkuliahan kalkulus integral yang menerapkan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam 

pada penelitian ini, dosen dibantu dengan seorang asisten untuk membantu proses pengoreksian jawaban 

dari kelompok-kelompok . Dalam pelaksanaan tindakan siklus 1, langkah-langkah pembelajaran yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : (a) Dosen menyiapkan tumpukan kartu soal dengan jumlah tumpukan 
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sebanyak jumlah kelompok dengan warna berbeda tiap kelompok; (b) Mahasiswa dibagi dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan masing-masing anggota kelompok memiliki nomor berbeda;  

(c) Mahasiswa mendengarkan aturan permainan yang disampaikan dosen; (d) Setiap mahasiswa diberi 

lembar materi; (e) Mahasiswa mempelajari lembar materi; (f) Memulai permainan, mahasiswa dengan 

nomor anggota kelompok satu dari tiap kelompok mengambil kartu soal pertanyaan pertama sesuai 

dengan warna kelompok yang telah ditetapkan, dan membawanya ke kelompok; (g) Jika kelompoknya 

sudah selesai mengerjakan kartu soal pertanyaan pertama, mahasiswa dengan nomor anggota kelompok 

satu memberikan lembar jawaban kepada dosen untuk diperiksa kebenarannya. Dalam penelitian ini, 

setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengambil kartu soal sesuai warna yang telah 

ditetapkan dan memberikan lembar jawaban kelompoknya kepada dosen sesuai dengan nomor 

keanggotaannya dalam kelompok dan nomor soal; (h) Membahas jawaban mahasiswa dengan cara 

menunjuk salah satu  kelompok untuk menyampaikan jawaban dari kartu soal bernomor satu yang telah 

mereka jawab saat permainan ke depan kelas, kemudian menunjuk salah satu kelompok lainnya untuk 

menyampaikan jawaban dari kartu soal bemomor dua dan seterusnya; (i) Mahasiswa dipandu dosen 

membuat kesimpulan; (j) Kelompok yang dinyatakan menang dalam permainan diberikan penghargaan. 

Setelah dilaksanakan tindakan, hal-hal yang berhasil dicapai pada siklus 1 yaitu : (a) Mahasiswa sudah 

mendengarkan penjelasan dosen dengan baik; (b) 40 dari 41 mahasiswa sudah mempelajari lembar materi 

dengan baik; (c) Mahasiswa cukup baik berdiskusi dalam mempelajari lembar materi; (d) Mahasiswa 

sudah mengambil kartu soal dengan tertib; (e) Mahasiswa sudah baik mempresentasikan jawaban hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas dan mahasiswa lain memperhatikan penjelasan mahasiswa yang 

melakukan presentasi; dan (f) Mahasiswa sudah cukup baik menanggapi presentasi jawaban hasil diskusi 

kelompok lain. Hal-hal yang belum berhasil dicapai pada siklus 1 yaitu : (a) Pada saat mempelajari 

lembar materi, terdapat 1 orang mahasiswa yang masih melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya 

dengan perkuliahan yaitu memain-mainkan handphone; (b) Pada saat mempelajari lembar materi, diskusi 

masih dilakukan antar 2 orang dalam setiap kelompoknya dan terdapat 1 orang mahasiswa yang menulis 

hal-hal yang tidak penting dan belum bergabung dengan teman kelompok untuk mendiskusikan materi 

yang sedang dipelajari; (c) Hanya ada 3 kelompok yang bertanya kepada dosen mengenai materi yang 

tidak dimengerti; (d) Pada saat mengerjakan kartu soal, kelompok 3 mengerjakan soal sendiri-sendiri;    

(e) Ada 8 kelompok yang pengerjaan soalnya didominasi oleh mahasiswa tertentu sebagai kunci ide 

dalam menyelesaikan soal, serta pada saat jawaban dinyatakan salah oleh dosen, mahasiswa yang 

bertanggung jawab terhadap soal tersebut menjelaskan kesalahan kepada anggota kelompok letak 

kesalahan mereka, namun karena harus cepat dan benar, ada 3 kelompok yang kemampuan anggota 

kelompoknya rendah tidak memiliki kesempatan untuk bertanya mangenai soal yang tidak dipahami 

kepada teman sekelompoknya; (f) Karena keterbatasan waktu sehingga materi perkuliahan tidak dapat 

disimpulkan secara bersama-sama dan masih ada pertemuan dimana tidak dilakukan pemberian 

penghargaan; (g) Rata-rata skor lembar observasi aktivitas mahasiswa di siklus 1 adalah 21 berada pada 

kategori cukup aktif; dan (h) Rata-rata nilai tes siklus 1 adalah 55,15 belum mencapai   65. 

3. Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan selama 2 pertemuan. Materi perkuliahan pertemuan pertama adalah Teorema 

Dasar Kalkulus Kedua dan Metode Substitusi dan materi perkuliahan pertemuan kedua adalah Luas 

Daerah Bidang Rata. Sebagai pelaksanaan tindakan siklus 2, langkah-langkah pembelajaran yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : (a) Dosen membuat soal pada kartu soal dengan waktu pengerjaan 

yang sesuai agar masih ada tersedia waktu untuk membuat kesimpulan dan memberi penghargaan;        

(b) Dosen menyiapkan tumpukan kartu soal dengan jumlah tumpukan sebanyak jumlah kelompok dengan 

warna berbeda tiap kelompok; (c) Dosen menyiapkan lembar jawaban agar mahasiswa di setiap kelompok 

dapat berfokus kepada satu lembar jawaban; (d) Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang dan masing-masing anggota kelompok memiliki nomor berbeda; (e) Mahasiswa mendengarkan 

aturan permainan yang disampaikan dosen; (f) Dosen memberi tahu mahasiswa bahwa nanti mahasiswa 

yang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi ditentukan oleh dosen, tidak berdasarkan nomor 

anggota kelompoknya, agar setiap anggota kelompok berusaha untuk memahami setiap nomor yang 

dikerjakan oleh kelompoknya dengan cara berdiskusi dan bekerja sama; (g) Setiap mahasiswa diberi 

lembar materi; (h) Mahasiswa mempelajari lembar materi; (i) Mahasiswa yang melakukan kegiatan yang 

tidak relevan dengan pelajaran mendapat teguran dosen; (j) Mahasiswa didorong untuk berdiskusi dan 

bertanya dengan temannya saat mempelajari lembar materi; (k) Mahasiswa didorong untuk bertanya 

kepada dosen mengenai materi yang tidak dimengerti (l) Memulai permainan, mahasiswa dengan nomor 

anggota kelompok satu dari tiap kelompok mengambil kartu soal pertanyaan pertama sesuai dengan 

warna kelompok yang telah ditetapkan, dan membawanya ke kelompok; (m) Jika kelompoknya sudah 

selesai mengerjakan kartu soal pertanyaan pertama, mahasiswa dengan nomor anggota kelompok satu 
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memberikan lembar jawaban kepada dosen untuk diperiksa kebenarannya. Dalam penelitian ini, setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengambil dan memberikan lembar jawaban kelompoknya 

kepada dosen sesuai dengan nomor keanggotaannya dalam kelompok dan nomor soal agar pelaksanaan 

permainannya menjadi tertib; (n) Membahas jawaban mahasiswa dengan cara menunjuk salah satu  

kelompok untuk menyampaikan jawaban dari kartu soal bernomor satu yang telah mereka jawab saat 

permainan ke depan kelas, kemudian menunjuk salah satu kelompok lainnya untuk menyampaikan 

jawaban dari kartu soal bemomor dua dan seterusnya; (o) Mahasiswa dipandu dosen membuat 

kesimpulan; (p) Kelompok yang dinyatakan menang dalam permainan diberikan penghargaan. 

Hal-hal yang dicapai setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 2, yaitu : (a) Mahasiswa sudah 

mendengarkan penjelasan dosen dengan baik; (b) mahasiswa sudah mempelajari lembar materi dengan 

baik; (c) Mahasiswa berdiskusi dalam mempelajari lembar materi dengan cukup baik; (d) Lebih dari 50% 

mahasiswa antusias bertanya kepada dosen mengenai materi yang tidak dipahami; (e) Mahasiswa sudah 

mengambil kartu soal dengan tertib; (f) Mahasiswa sudah berdiskusi dengan dengan baik dalam 

mengerjakan kartu soal; (g) Mahasiswa sudah baik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas dan mahasiswa lain memperhatikan penjelasan mahasiswa yang melakukan presentasi;                   

(h) Mahasiswa sudah cukup baik menanggapi presentasi jawaban hasil diskusi kelompok lain;                

(i) mahasiswa sudah cukup baik membuat kesimpulan; (j) Mahasiswa sudah baik dalam memberikan 

penghargaan; (k) Rata-rata skor lembar observasi aktivitas mahasiswa di siklus 2 adalah 25 berada pada 

kategori aktif; dan (l) Rata-rata nilai tes siklus 2 sudah mencapai   65 yaitu 68,54. Namun demikian 

masih ada hal-hal yang belum berhasil dicapai pada siklus 2, yaitu : (a) Masih ditemukan 2 kelompok 

yang anggota kelompoknya pasif dan tidak memiliki gagasan dalam menyelesaikan soal; dan (b) ada 

mahasiswa laki-laki yang menjaga jarak dan tidak mau berdiskusi dengan teman sekelompoknya yang 

perempuan. 

4. Siklus 3 

Siklus 3 dilaksanakan selama 2 pertemuan. Materi perkuliahan pertemuan pertama adalah Volume 

Benda Pejal : Lempengan, Cakram, Cincin : Metode Cakram dan materi perkuliahan pertemuan kedua 

adalah Volume Benda Pejal : Lempengan, Cakram, Cincin : Metode Cincin. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai pelaksanaan tindakan siklus 3, adalah sebagai berikut :       

(a) Dosen membuat soal pada kartu soal dengan waktu pengerjaan yang sesuai agar masih ada tersedia 

waktu untuk membuat kesimpulan dan memberi penghargaan; (b) Dosen menyiapkan tumpukan kartu 

soal dengan jumlah tumpukan sebanyak jumlah kelompok dengan warna berbeda tiap kelompok;            

(c) Dosen menyiapkan lembar jawaban agar mahasiswa di setiap kelompok dapat berfokus kepada satu 

lembar jawaban; (d) Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan masing-

masing anggota kelompok memiliki nomor berbeda; (e) Dosen memperhatikan jenis kelamin dalam 

pembagian kelompok; (f) Mahasiswa mendengarkan aturan permainan yang disampaikan dosen;            

(g) Dosen memberi tahu mahasiswa bahwa nanti mahasiswa yang mewakili kelompoknya untuk 

melakukan presentasi ditentukan oleh dosen, tidak berdasarkan nomor anggota kelompoknya, agar setiap 

anggota kelompok berusaha untuk memahami setiap nomor yang dikerjakan oleh kelompoknya dengan 

cara berdiskusi dan bekerja sama; (h) Setiap mahasiswa diberi lembar materi; (i) Mahasiswa mempelajari 

lembar materi; (j) Mahasiswa yang melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pelajaran mendapat 

teguran dosen; (k) Mahasiswa didorong untuk berdiskusi dan bertanya dengan temannya saat mempelajari 

lembar materi; (l) Mahasiswa didorong untuk bertanya kepada dosen mengenai materi yang tidak 

dimengerti; (m) Memulai permainan, mahasiswa dengan nomor anggota kelompok satu dari tiap 

kelompok mengambil kartu soal pertanyaan pertama sesuai dengan warna kelompok yang telah 

ditetapkan, dan membawanya ke kelompok; (n) Jika kelompoknya sudah selesai mengerjakan kartu soal 

pertanyaan pertama, mahasiswa dengan nomor anggota kelompok satu memberikan lembar jawaban 

kepada dosen untuk diperiksa kebenarannya. Dalam penelitian ini, setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab untuk mengambil dan memberikan lembar jawaban kelompoknya kepada dosen sesuai dengan 

nomor keanggotaannya dalam kelompok dan nomor soal agar pelaksanaan permainannya menjadi tertib; 

(o) Membahas jawaban mahasiswa dengan cara menunjuk salah satu  kelompok untuk menyampaikan 

jawaban dari kartu soal bernomor satu yang telah mereka jawab saat permainan ke depan kelas, kemudian 

menunjuk salah satu kelompok lainnya untuk menyampaikan jawaban dari kartu soal bemomor dua dan 

seterusnya; (p) Anggota kelompok yang pasif diminta untuk mewakili kelompoknya melakukan 

presentasi dan membuat kesimpulan; (q) Mahasiswa dipandu dosen membuat kesimpulan; (r) Kelompok 

yang dinyatakan menang dalam permainan diberikan penghargaan. 

Hal-hal yang berhasil dicapai pada siklus 3 setelah pelaksanaan tindakan siklus 3 adalah :                  

(a) Mahasiswa sudah mendengarkan penjelasan dosen dengan baik; (b) Mahasiswa sudah mempelajari 

lembar materi dengan baik; (c) Mahasiswa berdiskusi dalam mempelajari lembar materi dengan baik;     
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(d) Mahasiswa bertanya kepada dosen mengenai materi yang tidak dipahami dengan baik; (e) Mahasiswa 

sudah mengambil kartu soal dengan tertib; (f) Mahasiswa sudah berdiskusi dengan dengan baik dalam 

mengerjakan kartu soal; (g) Mahasiswa sudah cukup baik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas dan mahasiswa lain memperhatikan penjelasan mahasiswa yang melakukan presentasi;        

(h) Mahasiswa sudah cukup baik menanggapi presentasi jawaban hasil diskusi kelompok lain;                       

(i) Mahasiswa sudah baik membuat kesimpulan; mahasiswa sudah baik dalam memberikan penghargaan; 

dan (j) rata-rata skor lembar observasi aktivitas mahasiswa di siklus 3 adalah 28,5 berada pada kategori 

aktif. Meskipun demikian rata-rata nilai tes siklus 3 menurun menjadi 58,39. 

B. Pembahasan 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral pada 

penelitian ini, dosen dibantu oleh seorang asisten, mahasiswa semester VII untuk membantu mengoreksi 

jawaban kelompok. Hal ini disebabkan materi-materi yang diajarkan pada penelitian ini, soal-soal yang 

diberikan memiliki penyelesaian yang panjang, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama jika 

jawaban kelompok tersebut hanya dikoreksi oleh dosen sendirian. Selain itu, mahasiswa juga diberikan 

waktu khusus untuk mempelajari lembar materi sebelum memulai permainan. Ini dilakukan agar 

mahasiswa sudah memiliki pemahaman tentang materi yang soal-soalnya nanti akan mereka kerjakan 

sehingga mahasiswa dapat fokus mengerjakan soal-soal saat permainan dimulai. 

Pada siklus 1, mahasiswa sudah baik dalam mendengarkan penjelasan dosen, mempelajari lembar 

materi, mengambil kartu soal, dan melakukan presentasi serta sudah cukup berdiskusi dalam mempelajari 

lembar materi dan menanggapi presentasi jawaban hasil diskusi kelompok lain. Namun demikian, masih 

terdapat 1 orang mahasiswa yang memain-mainkan handphone saat mempelajari lembar materi, diskusi 

saat mempelajari lembar materi juga hanya dilakukan antar 2 orang dalam setiap kelompok, bahkan ada 1 

orang mahasiswa yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya, hanya ada 3 kelompok yang bertanya 

kepada dosen mengenai materi yang tidak dimengerti, kelompok 3 mengerjakan kartu soal secara 

individu, mahasiswa tertentu mendominasi pengerjaan soal terjadi di 8 kelompok, serta pada saat jawaban 

dinyatakan salah oleh dosen, ada 3 kelompok yang kemampuan anggota kelompoknya rendah tidak 

memiliki kesempatan untuk bertanya mangenai soal yang tidak dipahami kepada teman sekelompoknya 

karena kelompok ingin cepat mengerjakan dan benar, dan keterbatasan waktu menyebabkan materi 

perkuliahan tidak dapat disimpulkan secara bersama-sama dan masih ada pertemuan dimana tidak 

dilakukan pemberian penghargaan. Dengan demikian, pada siklus 1, berdasarkan lembar observasi, 

diketahui bahwa rata-rata skor aktivitas mahasiswa di siklus 1 adalah 21 berada pada kategori cukup aktif 

dan berdasarkan analisis nilai tes siklus 1 diketahui rata-rata nilai tes siklus 1 adalah 55,15. 

Pada siklus 2, dosen menyiapkan lembar jawaban agar mahasiswa di setiap kelompok dapat berfokus 

kepada satu lembar jawaban sehingga mahasiswa tidak mengerjakan kartu soal secara individual dan 

membuat soal pada kartu soal dengan waktu pengerjaan yang sesuai sehingga tersedia waktu untuk 

membuat kesimpulan dan memberi penghargaan. Dengan demikian, aktivitas belajar mahasiswa 

meningkat. Berdasarkan lembar observasi, diketahui bahwa rata-rata skor aktivitas mahasiswa di siklus 2 

meningkat 4 dari rata-rata skor aktivitas mahasiswa di siklus 1 menjadi 25 dan berada pada kategori aktif. 

Pada saat mengerjakan lembar materi, dosen menegur mahasiswa yang melakukan kegiatan yang tidak 

relevan dengan pelajaran, mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya dengan temannya serta 

dosen jika ada materi yang tidak dipahami saat mempelajari lembar materi, dan pada saat presentasi 

mahasiswa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi ditentukan oleh dosen, tidak berdasarkan nomor 

anggota kelompoknya, agar setiap anggota kelompok berusaha untuk memahami setiap nomor yang 

dikerjakan oleh kelompoknya dengan cara berdiskusi dan bekerja sama. Tindakan ini berhasil 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan analisis nilai tes siklus 2, diketahui rata-rata nilai tes 

siklus 2 meningkat 13,39 dari rata-rata nilai tes siklus 1, yaitu menjadi 68,54. 

Pada siklus 3, selain berdasarkan kemampuan akademik, pembagian kelompok dilakukan dengan juga 

dengan memperhatikan jenis kelamin karena pada siklus kedua ditemukan ada mahasiswa laki-laki yang 

menjaga jarak dan tidak mau berdiskusi dengan teman sekelompoknya yang perempuan. Dengan 

demikian, semua mahasiswa dapat melakukan diskusi dan bekerja sama dengan baik. Untuk mengatasi 

mahasiswa yang pasif yang ditemukan di siklus 2, di siklus 3 ini, anggota kelompok yang pasif ditunjuk 

untuk mewakili kelompoknya melakukan presentasi dan membuat kesimpulan. Berdasarkan lembar 

observasi, diketahui bahwa rata-rata skor aktivitas mahasiswa di siklus 3 meningkat 3,5 dari rata-rata skor 

aktivitas mahasiswa di siklus 2 menjadi 28,5 dengan kategori aktif. Namun ternyata, tindakan ini 

memakan waktu lama sehingga mahasiswa yang pasif tersebut harus dibantu dengan anggota 

kelompoknya yang lain sehingga presentasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Kekuranganpahaman 

mahasiswa yang pasif terhadap materi yang dia presentasikan membuat penjelasan yang dia berikan tidak 
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maksimal dan membuat mahasiswa lain yang belum paham terhadap penyelesaian soal masih mengalami 

kesulitan. Hal ini membuat rata-rata nilai tes siklus 3 mengalami penurunan. Berdasarkan analisis nilai tes 

siklus 3, diketahui rata-rata nilai tes siklus 3 adalah 58,39, menurun 10,15 dari rata-rata nilai tes siklus 2. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Cara meningkatkan aktivitas mahasiswa  pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the 

draw dalam perkuliahan kalkulus integral : 

a. Menyiapkan lembar jawaban agar mahasiswa di setiap kelompok dapat berfokus kepada satu 

lembar jawaban. 

b. Membuat soal pada kartu soal dengan waktu pengerjaan yang sesuai agar masih ada tersedia waktu 

untuk membuat kesimpulan dan memberi penghargaan. 

c. Memperhatikan jenis kelamin dalam pembagian kelompok. 

d. Meminta anggota kelompok yang pasif untuk mewakili kelompoknya melakukan presentasi dan 

membuat kesimpulan. 

2. Cara meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada penerapan pembelajaran kooperatif  tipe quick on 

the draw dalam perkuliahan kalkulus integral : 

a. Menegur mahasiswa yang melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pelajaran. 

b. Mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya dengan temannya saat mempelajari lembar 

materi. 

c. Mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya dengan temannya saat mempelajari lembar 

materi. 

d. Mahasiswa yang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi ditentukan oleh dosen, tidak 

berdasarkan nomor anggota kelompoknya, agar setiap anggota kelompok berusaha untuk 

memahami setiap nomor yang dikerjakan oleh kelompoknya dengan cara berdiskusi dan bekerja 

sama. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan : 

1. Dosen sebaiknya dibantu dengan seorang asisten untuk mengoreksi pekerjaan mahasiswa di kelas 

pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw dalam perkuliahan kalkulus integral. 

2. Mahasiswa yang pasif di dalam kelompoknya hendaknya dibantu dulu agar memahami materi 

perkuliahan dan penyelesaian soal pada kartu soal, baru setelah itu diminta melakukan presentasi. 
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